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Ros, u galben s, i albastru





Lui DUMNEZEU
care ne-a purtat de grijă
Lui MIHAI VITEAZUL
care a încercat prima întregire a neamului
s, i MIE ÎNSUMI
care am scris cele ce urmează
I. M.
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I
SOL, SOL, SOL, MI BEMOL... FA, FA, FA,

RE!...

Arcus, ele se cabrară pe coarde ca o turmă de girafe sălba-
tice, prinse într-o plasă de sârmă ghimpată s, i spaima lor
răsună ca nis, te lovituri surde în poarta îmblânzitorului de
bestii umane s, i note muzicale. Albastru s, i multiplicat ca fu-
mul pipelor pe sfârs, ite, ecoul abecedarului simfonic zbura
din cutiut, ele de lemn, drept în sus, ca sufletul sinucis, ilor
cu dinamită. Odată ajunse în tavanul ros, -pompeian al
Ateneului, toate aceste fire imaginare se îndoiră ca nis, te
undit, e, la vederea cărora delfinii de aur îs, i încovoiară spi-
narea s, i spaima lor se contopi cu spaima arcus, elor din
orchestră, care, de data asta, rămăseseră inerte ca gâturile
unor girafe împăiate. S, i se făcu tăcere... În sala Ateneu-
lui nu mai era nimeni. Dispăruse s, i orchestra s, i publicul.
Un singur auditor mai rămăsese în fotoliul 49. Eram eu.
S, i peste mine, cupola edificiului cobora vertiginos ca un
balon sferic, incendiat în spat, iu de un trăsnet. Voiam să
t, ip; dar cu un singur t, ipăt nu pot, i înlătura un pericol.

Voiam să fug, dar brat, ele fotoliului mă înlănt, uiau ca
o femeie stupidă s, i sentimentală. Undit, ele albastre prin-



seseră delfinii galbeni s, i gipsul decorativ trăgea după el
toată această minusculă mare de flăcări. Spectacolul era
grandios s, i deprimant. Cataclismul se mutase de data asta
în spat, iu s, i, afară de mine singur, în spat, iu nu mai exista
decât ros, u, galben s, i albastru... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Mă des, teptă vocea proprietăresei care, în timpul vi-
sului, îmi bătuse în us, ă, parodiind fără să vrea începutul
Simfoniei a V-a.

Ah! Que le monde est grand à la clarté des lampes!...
Aux yeux du Souvenir que le monde est peut! Charles

Baudelaire Era grăbită s, i speriată. Se întâmplase, oare,
ceva neobis, nuit?... De când se începuse războiul, obis, nuint, a
cotidiană se schimbase s, i ea după prescript, iile stării de
asediu.

Sar jos din pat s, i mă uit la ceas. E ora două s, i jumă-
tate, sau, după orarul oficial, paisprezece s, i jumătate. E
ziuă, dar. În odaia mea însă e întuneric. Ferestrele sunt
căptus, ite cu hârtie albastră, precaut, iune inutilă contra
Zepellinului care vizita Bucures, tii numai noaptea.

Aprind lumina electrică s, i deschid us, a. Doamna Char-
lota Grümberg dă buzna s, i se repede să deschidă fereastra.

— Ce e? Ce s-a întâmplat?
— Ceva teribil.
— Ard Bucures, tii?... L-au aprins bombele incendiare?
— Ai să vezi, ai să vezi... Poftim, prives, te... S, i din

cadrul ferestrei, mai agitată ca a s, aptea nevastă a lui Barbă-
Albastră, doamna Grümberg se aplecă spre stradă, lungindu-
s, i gâtul în direct, ia piet, ei Sfântul Anton.

— Spune dacă ai mai văzut as, a ceva... Mai mare rus, inea
!... O să râdă de noi ofit, erii aliat, i...
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Curios, mă apropii de ea, privesc în stradă s, i parcă
nu-mi vine să cred ochilor. Revolta proprietăresei mele
era, în parte, justificată.

Mai mult, i gardis, ti s, i comisari de polit, ie asaltează ma-
gazinele de pe strada Carol, smulgând drapelele nat, ionale
pe care, nu s, tiu de ce, negustorii le arboraseră peste tot,
ca la 10 Mai. Întreaga stradă nu e decât o vastă agitat, ie
de ros, u, galben s, i albastru. Celelalte culori aproape nu
mai există. Se aud t, ipete s, i chiar înjurături. Din când
în când, se sparge s, i câte un geam. Nedumerirea unora
măres, te revolta altora. Mult, imea anonimă începe să um-
ple strada. Un tramvai cu cai s-a oprit în fat, a Pos, tei s, i nu
mai poate înainta. Conductorul strigă s, i sună clopotul
disperat. Ferestrele s-au deschis peste tot. În cadrul lor,
capetele femeilor speriate se agită confuz, ca un cârd de
gâs, te care te amenint, ă de la distant, ă. Balcoanele sunt ti-
xite. Toată lumea se întreabă cu privirea, cu gestul s, i cu
vorba. Dar autorităt, ile polit, ienes, ti, fie că nu vor să dea nici
o lămurire, fie că nu cunosc nici ele cauza pentru care li s-a
dat ordin să curet, e oras, ul de tricolorul nat, ional. Nimeni
nu s, tie de ce s, i pentru ce...

E de-ajuns să arunci însă o singură piatră în baltă, ca
orăcăitul broas, telor să tacă pe dată...

Din Dealul Mitropoliei, primul dangăt de clopot se
rostogoles, te peste oras, , greoi s, i resemnat ca un tren de
marfă ce s-ar fi prăbus, it într-o prăpastie. Urmează apoi al-
tele s, i altele tot mai dese. Odată cu ele, t, ignalele gardis, tilor
săgeteză somnolent, a văzduhului cu impertinent, a lor de
femei isterice.

Pe măsură ce semnalele de alarmă măreau cacofonia
acestui duet lugubru, strada Carol se golea tot mai grabnic
de mult, imea curios, ilor care o invadase câteva minute mai
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înainte. Gloata compactă se topea ca o pastilă de sublimat
coroziv într-un lighean cu apă fiartă. Cât ai clipi din ochi,
în stradă nu mai rămăsese nimeni. Cetăt, enii anonimi s, i
reprezentant, ii fort, ei publice intraseră parcă în pământ.
Tramvaiul cu cai dispăruse s, i el. Balcoanele păreau acum
nis, te colivii goale, iar ferestrele căptus, ite cu hârtie albas-
tră, pleoapele unor călugărit, e în rugăciuni. Vitrinele ma-
gazinelor se îndoliară s, i ele sub carapacele obloanelor de
tinichea s, i hârs, âitul lor de fierăstrău însângeră parcă s, i
mai mult rănile, nevindecate încă, ale oras, ului.

Cinci minute mai târziu, pe stradă nu mai rămăsese
decât bucăt, i răzlet, e de stofă tricoloră, sfâs, iată din drapelul
nat, ional: Ros, u... Galben... s, i Albastru!...

Aeroplanele dus, mane veneau să bombardeze iar Bucures, tii...
{{*}} Închid fereastra s, i, cu prestant, a exagerată a unui erou
de operetă, încerc să-mi linis, tesc proprietăreasa care a în-
ceput să tremure.

Relat, iile dintre mine s, i doamna Charlota Grümberg
sunt de as, a natură că, în prima săptămână după ce m-am
mutat la dânsa, i-am zis „coană Lotty”, iar după alte trei
zile, „dragă Lotty”. Doamna Grümberg este o văduvă de
treizeci s, i patru de ani, socotit, i după vârsta domnis, oarei
Viki, singurul ei copil, care a împlinit cincisprezece ani,
în ziua declarării războiului. Are părul galben auriu ca
tărât, ele de lemn, fat, a rumenă ca o turtă dulce spoită cu
sirop de zahăr ars, ochii albas, tri ca sticlele de apă gazoasă,
nasul scurt s, i insinuant, cu nările vizibile ca două lanterne
de automobil s, i buzele cărnoase, obraznice s, i răsfrânte
ca ghizdurile unei fântâni. E înaltă, corpolentă, solidă s, i,
totus, i, admirabil proport, ionată. Brat, ele ei albe s, i gene-
roase as, teaptă parcă să te prindă ca un colac de salvare,
într-un naufragiu pe mare, iar degetele argintii s, i roze par
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două legături de sparanghel pe taraba unui negustor de
legume. Picioarele fine s, i delicate suportă cu grat, ia unor
socluri minuscule pulpele stilizate ca două coloane clasice,
pe cornis, a cărora frontonul s, oldurilor elastice s, i nervoase
completează arhitectura minunată a acestui templu femi-
nin destinat cultului profan.

Lotty are, ca sălbaticii din Africa centrală, preferint, e
numai pentru lucrurile care i-au violentat atent, ia. Îi place
cinematograful, caramelele de ciocolată, esent, a de roze s, i
pantofii americani cu tocul drept s, i scurt, probabil o veche
obsesie mos, tenită de la bărbatu-său, care era reprezentan-
tul fabricilor „Walk Over”, „Hanan” s, i „Edwin Klapp”.

Pe mine mă iubes, te fiindcă seamăn (des, i nu am în
vine nici un strop de sânge semit) cu un văr al ei, pe care
l-a iubit la nebunie când era fată mare. N-a putut să-l ia de
bărbat însă, fiindcă văru-său era violoncelist s, i nu câs, tiga
îndeajuns. Din cauza asta, Mauriciu Polak s-a sinucis chiar
în ziua nunt, ii ei cu Solomon Grümberg. S, i bărbatu-său,
care era bogat s, i iertător, a reus, it s-o vindece mai repede
de cum s, i-ar fi închipuit de amintirea vie a primului ei
amor defunct.

Când m-a văzut pe mine însă, a tresărit din nou, ca s, i
cum s-ar fi găsit fat, ă în fat, ă cu mortul de acum s, aptesprezece
ani. Când am întrebat-o de pret, ul odăii, a închis ochii, s-a
sprijinit de speteaza unui scaun s, i, cu vocea bemolată ca
un tremolo de violoncel (bineînt, eles), mi-a răspuns oftând:

— Cât vrei să-mi dai dumneata...
M-am mutat, fără să s, tiu cât am să plătesc s, i, de trei

ani, pret, ul odăii mele a variat după dispozit, ia sufletească
a fiecăruia din noi.

Lotty e o femeie ideală. Eu o iubesc fiindcă e caldă
s, i dulce ca o ceas, că de ciocolată cu fris, că. {{*}} Aeropla-
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nele dus, mane zburau acum pe deasupra casei noastre.
Le auzeam mârâitul motoarelor, ca preludiul unui lătrat
de câine. Bateriile noastre antiaeriene îs, i întet, eau bubu-
iturile. De la începutul războiului însă, nici un aeroplan
dus, man nu fusese doborât, nici unul nu fusese scos din
luptă. Câte veneau, atâtea plecau. Era o distract, ie ma-
cabră, la care cei de sus nu luau parte decât ca spectatori
inviolabili s, i aproape chiar invizibili. Blestemul celor de jos
nu-i putea nici ajunge, nici emot, iona. S, i spectacolul acesta
se repeta în fiecare zi, cu o precizie exasperantă, la aceeas, i
oră, ca acelas, i număr de bombe aruncate asupra oras, ului
s, i ca aceeas, i inutilă intervent, ie a obuzelor românes, ti, fa-
bricate în arsenalele apărării noastre nat, ionale. Tragedia
noastră cotidiană se banalizase într-atât, că publicul înce-
puse, cu timpul, să ridă ca la o piesă de Caragiale.

Simt că Lotty e supărată pe mine. Eu nu mă s, tiu vino-
vat cu nimic.

Dar mai s, tiu că, de câte ori este supărată pe mine, Lotty
are perfectă dreptate. Sunt un incorigibil. Iubirea femeilor
îmi deviază acul busolei sufletes, ti. La mine, steaua polară
s-a mutat în emisferul austral.

Când e supărată, Lotty scrâs, nes, te din dint, i s, i îs, i pre-
sează buzele ca nis, te Dardanele în miniatură. De data
asta, arhipelagul nu-s, i mai amestecă apele cu Marea de
Marmara.

— De ce es, ti supărată, Lotty?
— S, i de ce n-as, fi?...
— Te plictises, te războiul?
— Ce am eu cu războiul?...
— T, i-e frică de bombe ?
— Parcă frica te păzes, te de moarte!...
După câteva duzini de întrebări s, i răspunsuri în felul
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celor de mai sus, reus, esc să aflu că azi-dimineat, ă, pe când
dormeam, m-a căutat o femeie acasă. Pentru prima oară,
o femeie vine la mine acasă. De trei ani, singura femeie
care intră în odaia mea e Lotty. Cu celelalte mă întâlnesc la
cafenea, la redact, ie, la hotel, sau la ele acasă. Sunt curios
să s, tiu cine a fost.

— N-a spus cum o cheamă?
— A spus că s, tii tu cine este.
— S, i cum era? Tânăra, bătrână?...
— Iaa!... o biată fetit, ă... o mucoasă!... A spus că este

elevă la Conservator.
De la Conservator cunos, team poate zece eleve, nu una

singură.
Lotty, însă, nu-mi dă răgaz s-o ghicesc.
— Ea a spus... Dar cine poate s, ti dacă este as, a?... Mie

mi-a făcut o impresie foarte proastă. As, a eleve de conser-
vator nu se găsesc decât pe la bariera Mos, ilor...

Mă jur că nu mi-am dat întâlnire acasă cu nici o femeie,
că dintre elevele de la Conservator nu cunosc decât pe sora
unui coleg de redact, ie, care, de altfel, este logodită cu un
ofit, er de pe frontul de nord s, i care, probabil, a s, i plecat
din Bucures, ti în Moldova, ca să fie mai aproape de el.

Ne împăcăm după un anume protocol, pe care, de trei
ani, îl respectă m cu sfint, enie. Ce femeie delicioasă e
Lotty!... Eu o iubesc fiindcă e caldă s, i dulce ca o chiflă
rumenă, abia scoasă din cuptor!...

După ce s-a convins că fusesem străin de vizita elevei
de Conservator, mi-a destăinuit mica ei răzbunare.

— Când mi-a spus: „Vreau să vorbesc cu domnul Mir-
cea Băleanu”, mi-a râs în fat, ă...

— S, i tu ce-ai făcut?
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— Ce să fac?... Parcă puteam s-o bat!... I-am răspuns:
„Nu mai stă aici, domnis, oară dragă... S-a mutat de frica
bombelor mai spre mahala...” {{*}} În momentul acela,
sirenele fabricilor începură să sune mai răgus, ite ca oli-
fantul lui Roland la Roncevaux. Aeroplanele dus, mane îs, i
făcuseră obis, nuita plimbare de după-amiază s, i plecaseră.
Oras, ul începea să-s, i trăiască iar parodia viet, ii impusă de
înaltele rat, iuni de stat.

La ora patru trebuia să fiu la biroul cenzurii, unde gu-
vernul adăpostise cât, iva din intelectualii cei mai de seamă
ai t, arii. Intelectual însemna: scriitor, ziarist, artist plas-
tic, muzicant, actor, profesor, avocat, doctor s, i, la nevoie,
chiar militar activ. Eu unul întruneam aproape toate titlu-
rile s, i calităt, ile cerute unui bun cenzor — eram scriitor,
ziarist, avocat s, i, pe deasupra, prieten bun cu ministrul
Instruct, iunii Publice, s, eful cenzurii. Biroul cenzurii ca s, i
„Marele” sau diferitele alte Cartiere mai mici ale armatei,
serveau de refugiu dezertorilor cu „bilet de voie”. Aici se
găsea cea mai mare parte din animatorii războiului, din
vremea neutralităt, ii. Era natural, deci, ca statul să se în-
grijească de soarta acestor superbi vizionari, pe care aurul
german nu-i putuse corupe.

Cei care propăvăduisem intrarea în act, iune pentru în-
tregirea neamului, ne îndeletnicim acum cu cea mai calmă
s, i stupidă dezagregare a propriei noastre fiint, e. Dezlipim
plicurile s, i citim scrisorile ce nu ne sunt adresate nouă.
Profanăm toate podoabele sanctuarelor sufletes, ti: dragos-
tea celor care se cheamă, curiozitatea celor care se caută,
nerăbdarea celor care se as, teaptă s, i nedumerirea celor
care se chinuiesc. Fiecare din noi este un fel de bărbier al
regelui Midas, care a descoperit nis, te noi urechi de măgar,
necunoscute încă marelui public.
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Nimeni nu-s, i poate însă potoli mâncărimea de limbă.
S, i trestiile vorbăret, e cresc pestetot — pe străzi, prin cafe-
nele, prin birouri, prin tramvaie s, i chiar pe front.

Mă simt obosit. N-am dormit toată noaptea. Am jucat
pocher cu colegii de la cenzură. Până pe la miezul nopt, ii
eram în pierdere s, i nu puteam pleca. După miezul nopt, ii
eram în câs, tig s, i iar nu puteam pleca. Când se lumină de
ziuă, am vrut să plec, dar nu mi-am găsit biletul de liberă
circulat, ie. De la pocher ne-am dus cu tot, ii direct la birou.
Nu s, tiu ce-au făcut ceilalt, i. Eu însă, pe la ora zece, m-am
făcut bolnav s, i-am venit acasă, să mă culc. Dacă nu mă
des, tepta Lotty, puteam dormi până seara. As, fi pierdut
însă spectacolul din stradă s, i poate că visul meu s-ar fi
desfăs, urat în decorul altor culori decât cele nat, ionale. În
sală mă întâlnesc cu domnis, oara Viki. Fata seamănă cu
mama la păr, la ochi, la nas s, i la gură. Cu timpul, probabil
că are să semene s, i la corp. De la tată-său n-a mos, tenit
decât obrajii pistruiat, i s, i încăpăt, ânarea omului de afaceri,
de a nu renunt, a la nimic din ce s, i-a pus în gând.

Cu domnis, oara Viki sunt în ves, nică ceartă. Am prins-o
de câteva ori uitându-se prin gura broas, tei. Nu s, tiu pe cine
spionează — pe mine sau pe mamă-sa? Copiii au simt, urile
mult mai dezvoltate ca oamenii maturi. Bănuies, te oare
ceva, sau este o simplă deprindere de copil prostcrescut?
Dacă ar avea mai mult decât cincisprezece ani, curiozi-
tatea ei m-ar încânta poate. Cum însă nu-i dau nici o
atent, ie, mă simt oarecum jenat când trebuie să-i ascund
prezent, a mamă-sei în odaia mea. Când îi aduc bomboane
englezes, ti, strâmbă din nas ca s, i cum i-as, da să mănânce
chinină, iar mărt, is, orul pe care i l-am dat anul acesta, după
ce a trecut luna martie s, i l-a legat la piciorul stâng, pe sub
ciorap. Poate că domnis, oara Viki este un copil precoce.
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Lotty, însă, crede că toate aceste mici extravagant, e sunt
influent, a pensionului.

Dar pensioanele s-au închis odată cu declararea răz-
boiului s, i Viki îs, i continuă acum studiile acasă, cu Lotty s, i
cu mine.

Mi-aduc aminte de un principiu biologic: „Necesitatea
creează organul”.

Dacă Lotty n-ar fi avut o fată, eu nu as, fi făcut nicio-
dată pe profesorul de istorie s, i dacă Viki n-ar fi avut cinci-
sprezece ani, profesorul n-ar mai fi fost, poate, chirias, ul
mamei sale.

— Bonjour, Viki.
— Bonjour, Mircea.
— Cum stăm cu istoria?
— Am ajuns la lupta de la Nicopole.
— Unde cres, tinii au fost bătut, i de turci?
— Fiindcă Mircea Basarab s, i-a trădat aliat, ii...
Răspunsul domnis, oarei Viki mă plesnes, te ca un bul-

găre de zăpadă drept în frunte. Nu cumva eleva începuse
să s, tie mai multă istorie decât profesorul?...

O mângâi în treacăt s, i mă grăbesc să cobor în stradă.
În poarta casei însă, mă as, teaptă o noua surpriză. Agent, ii
unui birou de pompe funebre t, intuiesc tocmai o perdea de
doliu pe echisonul căreia, citesc init, ialele numelui meu: M.
B. Nu-mi vine să-mi cred ochilor. Dacă la Bucures, ti pot, i
avea într-o singură zi numai atâtea surprize, ce trebuie să
fie oare pe front?...

Mă apropii timid de unul din ciocli s, i-l întreb:
— Cine a murit, vă rog?
— Un domn de aici, de sus... A fost omorât de bombe.
— Nu cumva s, tit, i cum îl cheamă ?
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— Moritz Brauns, tein...
Răsuflu adânc s, i us, urat de cea mai stranie nedumerire

ce avusesem până atunci în viat, ă. Era locatarul de la etajul
al III-lea, de care auzisem, cu o zi înainte, că fusese rănit
de o bombă chiar în fat, a Pos, tei.

Pornesc grabnic pe Calea Victoriei spre Caps, a. Până
la ora patru aveam timp să culeg s, i ultimele noutăt, i de la
marele cartier al sedentarilor.

Aici găsesc mobilizate toate fort, ele disponibile ale inutilităt, ii
omenes, ti. Majoritatea o formează ziaris, tii s, i pensionarii.

De ziaris, ti nu se mai simte nevoie, fiindcă ziarele nu
mai pot publica decât ce le îngăduie cenzura. Faptele sunt
s, ablonate după chipul s, i asemănarea comunicatului oficial
s, i al informat, iilor dictate ne varietur.

Cât despre comentariile scrise cu apă de fleurs d’oranger,
nu mai vorbesc. Ele întrec în banalitate s, i platitudine pe
cel din urmă analfabet guvernamental.

Adevărat, ii candidat, i la sinucidere însă sunt pensiona-
rii. De când s-a declarat războiul, cea mai sinistră parodie
de activitate o desfăs, oară octogenarii. Solut, iile lor sunt
ca sentint, ele Curt, ii de Casat, ie. Păsuit, ii mort, ii au devenit
campionii viet, ii. În lipsa celor care trebuie să trăiască, fi-
ecare din ei încearcă să se justifice pentru ce n-a murit
încă. Într-un cerc mai zgomotos se discută întâmplarea
din strada Carol.

Aflu în sfârs, it s, i eu pentru ce negustorii arboraseră
tricolorul nat, ional, pe care polit, ia românească avea să-l în-
tâmpine, pentru prima oară poate, cu brutalitate, necuviint, ă
s, i amendă.

Unul din ajutorii de primar ai capitalei adusese la Pala-
tul de Justit, ie vestea unei mari victorii românes, ti pe Arges, .
S, tirea se împrăs, tiase ca fulgerul. Până să ajungă la centru
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însă, s, tirea trebuia să treacă, fatal, mai întâi pe străzile
Carol, S, elari s, i Lipscani. Negustorii, în majoritate evrei,
crezuseră că momentul e bine venit pentru o spontană
manifestat, ie de simpatie s, i lealitate fat, ă de t, ara în care nu
trăiau încă cu titlul de cetăt, eni legali. S, tirea, însă, era falsă.
Imbecil sau extrem de distrat, ajutorul de primar mint, ise
sau fusese mint, it. Adevărul era altul. Armata noastră sufe-
rise o nouă înfrângere, grat, ie neglijent, ei sau trădării unui
general, care fusese chiar destituit s, i trimis în judecata
Curt, ii Mart, iale. În primul moment, exuberant, a patriotică
a negustorilor din strada Carol fusese interpretată ca o
manifestat, ie de simpatie fat, ă de puterile centrale, spre
care majoritatea sentimentelor evreies, ti oscilase pe fat, ă,
tot timpul neutralităt, ii noastre. Când s-a aflat de isprava
ajutorului de primar, era prea târziu. Simbolul patriei fu-
sese terfelit de însăs, i puterea executivă a statului. În cafe-
nea nu se discuta decât gafa polit, iei. Aceasta era, de altfel,
singurul fapt la ordinea zilei. Noua noastră înfrângere nu
mai impresiona pe nimeni. Opinia publică se obis, nuise să
privească situat, ia, cu resemnarea unui bolnav ce trebuie
operat de apendicită.

Trădarea generalului produsese la început oarecare
senzat, ie.

Nedumerirea bucures, teanului însă nu trăies, te decât
ce que vivent les roses. Îndepărtata origine străină a tră-
dătorului motiva îndeajuns gestul omului cu chipiu, de
general român.

Cei cât, iva care încearcă să însuflet, ească discut, ia, renunt, ă
coples, it, i de indiferent, a celor mai mult, i. La Caps, a, res-
pectul vârstei primează greutatea rat, iunii. Fiecare din ei
leagâ evenimentele prezente de amintirea unui pretins
eroism personal. Închis, i ermetic în borcanele de sticlă ale
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trecutului, s-au pomenit deodată cu etichetele s, terse de
frecătura anilor. Dulceat, a de cires, e amare se confundă cu
pelteaua de gutui s, i magiunul de prune cu s, erbetul de za-
hăr ars. Luat, i în total sau în parte, aspectul personalităt, ii
lor rămâne acelas, i. Dinastia Ptolemeilor scrie pe bucăt, ele
de zahăr cubic istoria întregirii neamului românesc!...

La masa din fund, un căpitan în rezervă perorează:
— Pe vremea mea, când am trecut Dunărea, la s, aptezeci

s, i s, apte.
De la o masă de alături însă îl înfundă un fost prefect

în Basarabia:
— Când l-a văzut Vodă-Cuza as, a dârz, i-a zis: Bravo,

băiete!... Na trei galbeni, să te duci la T, arigrad s, i să... S, i
n-am mai auzit nimic. Am ies, it din cafenea cu un zâmbet
pe buze s, i cu o piatră de moară pe suflet.

Târziu detot, sau poate mai curând decât m-as, tept,
mă vedeam s, i eu într-un fotoliu de bunic sau la o masă de
cafenea, în mijlocul alor mei sau într-un azil de bătrâni,
povestind, ca s, i ei, ce s-a întâmplat pe vremea când eram...
Da! Când eram mobilizat la biroul cenzurii, aeroplanele
dus, mane bombardau Bucures, tii de câte două ori pe zi.
Tunurile noastre înghet, aseră la Arhanghelsk, iar escadri-
lele aeriene se rătăciseră pe Volga. Aliat, ii ne mângâiau
cu bilet, ele dulci trimise prin telegrafia fără fir, iar rus, ii
cântau „Boje t, aria hrani” s, i as, teptau ordine să se bată s, i ei
odată — cu nemt, ii sau cu românii

— le era egal. Armata noastră plecase la război pregă-
tită ca pentru o vânătoare de iepuri. S, i ca nepot, ii de mai
târziu să poată pricepe mai bine cum se bătuseră bunicii
lor în prima fază a războiului pentru întregirea neamului,
aveam să le citesc din poves, tile conchistadorilor spanioli
pasajul cuceririi Perului de către Francisco Pizarro.
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Călăret, i necunoscut, i, îmbrăcat, i în fier, coborâră de
pe stâncile Anzilor. Unul din ei purta stindardul Castiliei
s, i Francisco Pizarro călărea în fruntea lor. Incasul Atahu-
alpa îi as, tepta cu douăzeci de mii de peruvieni. Tovarăs, ii
lui Pizarro nu erau decât trei sute. Peruvienii însă nu
mai văzuseră până atunci cai. Ei credeau că cele două
animale — călăret, ul s, i calul — fac o singură fiint, ă, un
fel de zeitate nouă cu două capete. S, i Atahualpa, care se
considera el însus, i un zeu, înaintă în litiera lui de aur,
înconjurat de marii preot, i, de fecioarele templului s, i de
soldat, ii goi, înarmat, i cu lăncii de lemn. Credea că, la ve-
derea lui, fiint, ele necunoscute vor fi orbite de măret, ia s, i
strălucirea spectacolului s, i vor îngenunchea umilite în
fat, a stăpânului suprem al munt, ilor de aur. Pizarro însă
ridică spada, invocă pe sfântul Iacob s, i călăret, ii s, arjară, în
timp ce preot, ii cântau Exurge Domine.

Armata oamenilor goi fuse parte distrusă, parte pusă
pe fugă, iar Atahualpa căzu prizonier. Ca să-s, i poată recă-
păta libertatea, incasul învins dărui spaniolului învingător
tot aurul său personal, apoi tot aurul supus, ilor săi s, i, în
fine, tot aurul Anzilor Peruvieni. Dar aurul, ca s, i păcatul,
este tot o născocire a diavolului. El întunecă mintea s, i
pietrifică inima, exagerează nevoile vechi s, i creează pofte
noi. S, i când Atahualpa nu mai avu ce să-i dea, înduios, at
de suferint, a prizonierului său, Pizarro îl dădu pe mâna
Inchizit, iei... {{*}} Cupola Ateneului ce se prăbus, ise peste
mine, în vis, devenea astfel simbolul realităt, ii nemărtu-
risite. Bătăile în us, ă, cu care Lotty parodiase fără să vrea
începutul Simfoniei a V-a, răsunau, de data asta, mult mai
puternic în us, a zăvorită de minciunile trecutului, a unui
neam întreg.

Nu s, tiu cine era, ce dorea, cât cerea s, i până când avea
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de gând să mai bată încă... Ecoul luptelor de pe front, însă,
îmi asurzea urechile ca nis, te ciocănele de t, ambal, cu nume
s, i sonorităt, i diferite: sol, sol, sol, mi bemol... fa, fa, fa, re!...
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II
SECRETELE S, EFULUI DE CABINET

Toto Radian, unul din s, efii de cabinet ai ministruluii de
interne, îmi este prieten. De la el s, tiu tot ce nu se poate
afla la biroul cenzurii.

De când s-a declarat războiul, cei doi s, efi de cabinet
fac de noapte mare, cu rândul, chiar acasă la ministru.
Telefonul zbârnâie toată noaptea s, i telegramele, cifrate
de cele mai multe ori, reclamă rezolvări urgente s, i chiar
imediate.

La noapte, s, tiu că e rândul prietenului meu. Mă duc
să-l văd.

Simt nevoia să stau de vorbă cu cineva, care mi-ar pu-
tea umple golul din suflet cu o s, tire nouă — bună sau rea;
n-are important, ă. Presimt că în jurul meu se pregătes, te
ceva în ascuns. S, tiu bine că s, i eu, ca s, i alt, ii, nu suntem
decât un fragment din fresca decorativă a unui zid cu-
prins de igrasie. Aceeas, i soartă ne as, teaptă pe tot, i. Fie-
care, însă, trebuie s-o întâmpine cu prestigiul propriei lui
personalităt, i.

Când ai posibilitatea s-o bănuies, ti, te mângâi cu aparent, a
unei dezrobiri cons, tiente. Evenimentele neas, teptate însă



pun stăpânire pe tine ca un pumnal ce te-a lovit în tim-
pul somnului. Un roman tipărit complet într-un volum
rămâne de multe ori cu filele de la mijloc netăiate. Un
roman tipărit în fascicole însă se cites, te capitol cu capitol,
filă cu filă, rând cu rând. Simt dar nevoia să-mi anticipez
necunoscutul zilei de mâine, să-mi controlez bănuielile
sufletului cu colaborarea ochilor s, i a urechilor s, i să mă
apropii de omul cu care m-as, putea întregi.

Ministrul de Interne locuies, te în strada Scaune. Dru-
mul cel mai scurt este, dar, prin dosul Pos, tei, strada Stavro-
poleos, Banca Nat, ională, Bursa, statuia lui Mihai Viteazul,
Universitatea, statuia lui Ion Brătianu s, i strada Batis, tei,
până în strada Scaune.

Noaptea, oras, ul e sinistru. Nu sunt nici tramvaie, nici
trăsuri.

Din gările de la periferie, fluieratul locomotivelor nu
mai pătrunde ca altădată până în inima capitalei. Un tren
fără fluierat de locomotivă e ca o pălărie de mus, chetar fără
penaj. Aproape nu se mai aude nici uruitul vagoanelor. S, i
cu toate acestea, noaptea circulat, ia pe C.F.R. e mai intensă
ca ziua.

Din când în când, un automobil cu farurile stinse trece
pe lângă tine, ca o fantomă. In toată această înscenare
de film senzat, ional nu se petrece însă nimic misterios, în
automobil nu poate fi decât un reprezentant al autorităt, ilor
militare sau civile. Statul a rechizit, ionat toate automobi-
lele particulare.

Gardis, tii stau lipit, i de ziduri ca nis, te ex-voto-uri pe
care Polit, ia capitalei i-a închinat sfint, ilor Constantin s, i
Elena, patronii Bucures, tilor.

Lumini aprinse nu se văd pe nicăieri. Felinarele sunt
vopsite cu negru, iar ferestrele caselor, oblojite cu jurnale
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sau hârtie colorată, par bolnave de brâncă. Pe unde scapă
din casă întâmplător câte o s, uvit, ă de lumină în stradă,
fereastra pare un ochi zbanghiu. Până s, i t, igara aprinsă
e ordin s-o t, ii ascunsă în podul palmei, ca pe o perlă ne-
dezghiogată încă din stridia bolnavă.

Toto e singur. Afară de o servitoare s, i gardianul de la
poartă, nu mai e nimeni în casă. Familia ministrului se
mutase la mos, ie, în Moldova, chiar a doua zi după prima
bombardare aeriană, iar ministrul plecase, misterios ca
de obicei, în oras, , probabil ca să vegheze ca Sfânta Gene-
vieva pe somnul agitat al bietei capitale, în schimb, lăsase
numărul telefonului unde trebuia anunt, at, în caz când ar
fi fost nevoie de dânsul. Ciudat lucru însă, numărul acesta
nu era trecut în cartea telefonică, des, i domnis, oara de la
centrală te punea imediat în legătură cu el, oricând l-ai fi
cerut, atât ziua cât s, i la orice oră târzie din noapte.

Sosisem la timp. S, eful de cabinet avea s, tiri de o gra-
vitate except, ională s, i, pe deasupra, mai avea nevoie s, i de
serviciile mele.

— Bine c-ai venit, îmi strigă el, când mă văzu intrând
pe us, ă. Mă gândeam tocmai ce-am să fac toată noaptea
singur s, i cu sufletul sfâs, iat de atâtea emot, ii.

— S, tiri proaste?
— Dezastru!...
— Spune repede... Ce s-a mai întâmplat? În primul

moment, Toto mă luase cu asalt. În clipa în care trebuia
să înceapă însă destăinuirile, se opri brusc s, i mă privi cu
spontaneitatea vorbitoare a unor lanterne electrice.

— Jură-mi că nimeni altul afară de tine...
— Am înt, eles, t, i-o jur...
— Dacă s-ar afla mâine la cafenea, e nenorocire... Să

s, tii...
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— Insis, ti degeaba. . . Doar m-am jurat. Afară de mine
n-o să s, tie nici tata, chiar de-ar învia...

— Iată ce este... S, i s, eful de cabinet răsfiră pe birou
câteva telegrame cifrate, pe sub rândurile cărora adăugase
cuvintele corespunzătoare din dict, ionar.

— E una pe care n-am putut-o descifra bine. E vorba
însă de mobilele s, i colect, iile de artă de la Palat... s, tii că
Peles, ul a fost ridicat s, i trimis la Ias, i...

— Crezi că nemt, ii s-ar fi atins de ceva din castelul
regelui Carol s, i al Carmen Sylvei?...

— Paza bună, trece primejdia rea. Acum se evacuează
s, i cele două palate din Bucures, ti. Căderea capitalei e ches-
tie de câteva zile numai.

Guvernul însă ascunde adevărul, ca să nu se producă
panică. Ministerele au început să-s, i împacheteze arhivele.
S-au s, i făcut liste de funct, ionarii care trebuie să meargă la
Ias, i. Nu-i ducem pe tot, i, fiindcă n-avem unde să-i plasăm.
Plevus, ca o să rămână aici, să lucreze sub ordinele unui
girant al fiecărui minister. Am ales tot unul s, i unul. Nu-
mai filo-bos, i. Mâine noapte, la ora zece, pleacă din gara
Mogos, oaia primul tren cu familiile funct, ionarilor de la
ministerul nostru... Dar să s, tii că toate lucrurile astea se
fac în secret. E cuvânt de ordine...

Cine nu s, tie să-s, i păstreze gura, rămâne la Bucures, ti
cu nemt, ii. Îl întreb atunci, cu oarecare temere, ca s, i cum
n-as, fi vrut să-mi calc cuvântul dat.

— Dar cu noi de la cenzură ce-avet, i de gând să facet, i?
— Probabil că n-o să vă evacuăm nici pe voi tot, i. Tre-

buie să ne restrângem pe cât putem. La Ias, i n-o să fie
nevoie de atât, ia... De altfel, o să găsim s, i pe acolo, ca s, i pe
aici, destui „învârtit, i”.

Revoltat de ce s-ar fi putut întâmpla, ridicai tonul.
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— Să s, tii că eu nu rămân cu nemt, ii nici mort. Mai bine
cer să fiu trimis pe front!...

Toto mă privi speriat:
— Dar cine-t, i vorbes, te de tine?... Tu mergi, cu sigurant, ă,

la Ias, i...
Urmezi guvernul, familia regală s, i drapelul t, ării... Cum

o să rămâi la Bucures, ti cu nemt, ii?... Tocmai tu, care i-ai
înjurat o viat, ă întreagă?...

Nu vezi că nu se poate?... Es, ti copil, să-t, i închipui
altfel!... Si-afară de asta, cum o să te lase ministrul tocmai
pe tine la Bucures, ti?...

Des, i extrem de banale, argumentele s, efului de cabinet
aveau aparent, a cauzelor câs, tigate. S, i Toto continuă:

— Nu e, însă, vorba de tine ci de altcineva: trebuie să
anunt, numaidecât pe Jenny să-s, i facă bagajul imediat s, i
să plece mâine noapte cu primul tren. Vreau să scap de o
grijă s, i s-o s, tiu la adăpost din vreme.

Doamna Jenny Vasilescu, nevasta unui colonel de pe
front, era amanta prietenului meu, din ziua mobilizării,
când îi fusese prezentată chiar de bărbatu-său, un văr al
ministrului de interne. S, i cum luna de miere, la amant, i,
se prelunges, te tot timpul cât durează s, i dragostea, era
natural ca Toto să se gândească, înainte de toate, la Jenny.

— Fă-mi, te rog, un serviciu, dragă Mircea, îmi zise
el cu oarecare reticent, ă în voce. Începusem parcă să ghi-
cesc. Ridicai din umeri s, i cu aceeas, i lipsă de entuziasm,
răspunsei:

— Dacă e posibil; cu plăcere... Te mai îndoies, ti?
— Iată ce vreau să-t, i cer. Tu pot, i circula noaptea. Ai

bilet de voie.
Nu?...
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Dădui din cap în chip afirmativ.
— Vreau s-o anunt, pe Jenny chiar în noaptea asta.

Când trebuie să plece la drum, femeile nu sunt niciodată
gata la ora fixată. Mi-e teamă că n-are să aibă destul timp
să-s, i facă bagajul. Mâine, când am s-o pot vedea eu, o să fie
prea târziu. Nu vreau să-i telefonez, fiindcă mi-e teamă să
nu ne-asculte cineva pe fir... Fii drăgut, s, i dă tu o fugă până
în strada Nisipari... E abia zece s, i jumătate... Nu cred să
se fi culcat... Uite, o anunt, eu la telefon că vii. Comunică-i
ce-t, i spusei. T, in absolut să plece cu primul tren de mâine
noapte, de ăsta, cel put, in, sunt sigur că pleacă. Celelalte
însă... Dumnezeu s, tie!...

Ghicisem exact. Îmi venea să zâmbesc s, i să-i scuip în
frunte fraza lui Moliere: „Tu l’as voulu Georges Dandin!”
Îmi păstrai însă calmul s, i demnitatea omului hotărât să
ducă sacrificiul până la capăt.

— S-a făcut... N-ai nici o grijă. Într-un sfert de ceas,
sunt acolo.

Telefonează-i numai, să s, tie că vin.
Toto îmi strânse mâna cu căldură s, i, grăbit, porni cu

mine spre us, ă. În clipa însă când să ne despărt, im, mă
scutură de mâneca hainei.

— Apropo... Uitasem să-ti spun...
— Altă nenorocire?
— Da s, i nu... Cum vrei s-o iei.... Mi-ai dat însă cuvântul

de onoare că lucrurile astea rămân între noi...
— Iar te-ndoies, ti de mine? Doar t, i-am jurat !..
— S, tii că Laurent, iu Blebea e spion german?
— Nu se poate!
— Ba se prea poate. Am raportul detailat de la Sigurant, a

Generală.
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Persoana din dosarul Günther trecută cu o sută de
mii de lei, sub init, ialele L. s, i B., este nenea Laurent, iu al
nostru!...

— Extraordinar!...
— Ba ceva s, i mai extraordinar e că a s, i dispărut... Nu

s, tiai?... Se crede că s-a strecurat printre rândurile dus, manului.
La surpriza asta nu mă as, teptam pentru nimic în lume.

Bănuiam, bunăoară, că Bucures, tii au să fie ocupat, i de
nemt, i. Dar că Blebea ar fi putut fi spion... trădător de
patrie!... A, nu... asta niciodată! NouRos, u, galben s, i albas-
tru 25 tatea asta nu-s, i putea găsi loc în capul meu, după
cum trupele noastre nu-s, i puteau găsi încă punctul de
rezistent, ă pe front.

Laurent, iu Blebea era prietenul nostru. Transilvănean
de origine, dar venit în regat de copil mic, Blebea ne cunos-
cuse în clasa a V-a, la Liceul Lazăr, după ce sfârs, ise gim-
naziul din Târgovis, te. De atunci încolo, mersese cu noi
mână în mână, din liceu în universitate s, i, după licent, ă, în
barou, în gazetărie s, i în vârtejul manifestat, iilor politice cu
caracter nat, ional, care marcase personalitatea viet, ii noas-
tre de toate zilele, din ultimii ani. În timpul neutralităt, ii,
Blebea fusese unul din cei mai dinamici animatori ai ma-
selor populare, ori de câte ori venea vorba de înfăptuirea
idealului nat, ional. Visul lui Mihai Viteazul era visul lui de
toate zilele... În „Garda demnităt, ii nat, ionale”, Laurent, iu
Blebea era penajul alb al regelui Henric al IV-lea în lupta
de la Ivry.

La declararea războiului, ceruse să fie angajat ca vo-
luntar s, i trimis pe front cu prima companie de vânători
ce avea să dea ochii cu dus, manul.

Prietenii s, i admiratorii lui, însă, îl puseseră la adăpost.
Un Laurent, iu Blebea nu trebuia să moară în mod stupid,
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de glont, ul rătăcit al vreunui honved. La biroul cenzurii
putea fi mai de folos atât frat, ilor de sub jugul maghiar, cât
s, i cercurilor diriguitoare din România liberă.

Blebea vorbea curent s, ase limbi s, i scria cu us, urint, a
rândunicii care încondeiază luciul apelor calme, cu hiero-
glifele zborului ei fantezist...

Iată, dar, cu adevărat un secret, pe care trebuia să-l
păstrez numai pentru mine, chiar dacă nu mi-as, fi dat
cuvântul. {{*}} În stradă, acelas, i întuneric, aceeas, i linis, te,
aceeas, i lipsa de viat, ă, aceeas, i nedumerire repetată ves, nic:
Unde-or fi oare Bucures, tii?...

Deocamdată, Bucures, tii mei sunt în strada Nisipari!
Grăbesc pas, ii, fără să s, tiu de ce. Ba da... Acum s, tiu... Dacă
gonesc nebunes, te, înseamnă că cineva încearcă să mă
ajungă din urmă. Pe mine, instinctul nu mă îns, eală nicio-
dată. Eu percep realitatea în dublu exemplar. Prima edit, ie
nu se pune în vânzare niciodată. E o edit, ie de lux, tipărită
pentru amatori numai. Publicul se mult, umes, te cu edit, iile
obis, nuite, pe care le poate cumpăra în orice librărie. S, i
Toto, în momentul acesta, cites, te s, i el, ca s, i mine, ultima
noutate din vitrina realităt, ii; citim împreună, dar citim
pe edit, ii diferite. Ochii lui mă urmăresc parcă prin întu-
neric, mă ajung s, i mă ard în spate, ca răsuflarea fierbinte
a zmeului din basmele populare. Am ajuns, însă, la timp.
Us, a mi s-a deschis s, i lumina din casă m-a înghit, it lacomă,
parcă de bucuria unei as, teptări sigure. Apoi, în urma mea
s-a făcut iar întuneric, iar linis, te, iar absent, ă totală s, i din
mlas, tina nedumeririi mute a crescut deodată o pădure
întreagă de arbori lungi s, i încovoiat, i ca nis, te semne de
întrebare.

Doamna Jenny Vasilescu mă întâmpină îmbrăcată
într-un chimono japonez de mătase neagră, căptus, it cu
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mătase verde s, i presărat de ibis, i brodat, i cu tot felul de cu-
lori: aripile cu fir de argint, ciocurile cu fir de aur, ghearele
cu fir de mătase purpură s, i ochii cu fir de mătase roză.

Amanta prietenului meu oscilează între patruzeci s, i
patruzeci s, i cinci de ani.

Din părul ei negru, câteva s, uvit, e albe s, erpuiesc lipsite
de orice disciplină, ca s, i râurile dintr-un atlas geografic. În
lumina globului electric ascuns de un abajur violet, ochii
ei negri capătă o us, oară nuant, ă de scrobeală albastră s, i
privirile ei severe mi se lipesc parcă pe frunte, pe obraji
s, i pe guler, ca nis, te mărci pos, tale pe un plic cu adresa
indescifrabilă. Are nasul fin, lung, ascut, it s, i alb ca lama
unui cut, it de argint, gata să-i taie în două buzele subt, iri,
uscate s, i rumene ca un cataif bine prăjit. E înaltă ca un
obelisc s, i impunătoare ca o piramidă. Vocea ei gâlgâie ca
un clarinet s, i mis, cările corpului o îndoaie ca pe o floare
a soarelui în asfint, it. Nu s, tiu dacă e din cauza vârstei, a
fizicului sau a sufletului pe care nu i-l cunosc încă; dar
personalitatea fiint, ei sale are ceva asemănător cu clipa în
care ziua se îngână cu noaptea.

Amanta prietenului meu mă primes, te în camera de
culcare. Fotografia colonelului (în mărime naturală) mă
prives, te nedumerită din cadrul ei auriu de deasupra pa-
tului — probabil fiindcă nu mă cunoas, te încă. În noaptea
aceea, mă vede intrând pentru prima oară în odaia de
culcare a nevestei sale.

Patul larg, pentru două persoane, păstrează, pe una
din laturi, forma corpului ce-i mototolise cuvertura verde
cu trandafiri ros, ii. Perna corespunzătoare e scofâlcită ca
un crater de vulcan. Pe măsut, a de noapte, globul electric
luminează eticheta unui tub de sticlă cu pastile de „Ada-
lină” s, i titlul unui roman francez: Nôtre Dame de Voluptés
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sans nombre. Într-un colt, al odăii, lavoarul îs, i deschide
brat, ele să cuprindă parcă mai bine garnitura de port, elan
alb cu floricele albastre s, i mai ales generozitatea lighea-
nului în pântecele căruia as, teaptă nerăbdător ibricul cu
apă. Pe etajera de marmură neagră se îns, iră, ca figurile
de s, ah, tot felul de sticle cu parfum, apă de colonie, apă de
gură, tubul cu pastă, peria de dint, i, săpunul s, i borcănelul
cu „Crême Simon” iar sub etajeră, umilită ca o elevă pedep-
sită să stea în genunchi, oftează o mas, ină cu spirt pentru
încălzit apa. Alături, pe scânduri, bideul pudic îs, i ascunde
grat, ia concavă sub un prosop special. Tipicul „Salve”, cu-
sut cu arnici ros, u, pare o inscript, ie funebră pe minusculul
mormânt al condamnat, ilor la moarte prin anticipat, ie. Ce-
lelalte prosoape atârnă, întocmite curat s, i neîntrebuint, ate
încă, pe spinarea unui suport de aluminiu.

Doamna Jenny colonel Vasilescu nu cunoas, te încă sco-
pul vizitei mele neas, teptate. În primul moment pare je-
nată. În jena ei însă, ghicesc mai repede o atitudine cal-
culată. E jena demnităt, ii suverane pe care ar afecta-o,
bunăoară, fata „boierului”, surprinsă stând de vorbă în
fundul grădinii cu băiatul primarului din sat.

Amanta lui Toto simte nevoia să se explice, să se scuze
chiar.

— Mă iertat, i că vă primesc aici, dar celelalte odăi sunt
as, a de reci, as, a de pustii... De când s-a început războiul,
nu-mi mai vine nimeni în casă...

Cunos, team formula. De când s-a început războiul,
faptele curente ca s, i problemele except, ionale se explică s, i
se rezolvă cu aceeas, i formulă tipică: „de când s-a început
războiul”...

Până mai ieri, toată lumea s, tia de ce trebuie să înceapă
odată s, i la noi războiul. De când îi purtăm în spinare însă
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greutatea nebănuită, toată lumea se întreabă: „De ce-o fi
început războiul?” A început fiindcă trebuia să înceapă;
dar de ce trebuia să înceapă nimeni parcă nu-s, i mai poate
aduce aminte.

Ca s, i mult, i alt, ii, l-am propăvăduit s, i eu, fără să-l fi
dorit, l-am salutat, fără să-l aplaud s, i l-am judecat, fără să-
l condamn. S, tiam că războiul este însăs, i imaginea viet, ii,
că el nu este acelas, i pentru toată lumea s, i că efortul colectiv
al sufletului omenesc n-are să-i poată unifica, niciodată,
nici aspectul, nici mecanismul, nici rat, iunea.

Războiul este un obiect de artă, deopotrivă de inutil s, i
pret, ios. Un lucru este cu atât mai scump, cu cât este mai
rar. Colect, ionarii de lucruri scumpe sunt tot atât de rari ca
s, i darul special de a nu vedea la fel ca toată lumea. Când,
însă, oamenii aces, tia rari îs, i expun colect, iile curiozităt, ii
publice, mult, imea comună cască gura s, i sufletul fiecă-
rui anonim simte nevoia să se înfrăt, ească cu al celui care
poartă cu adevărat un nume.

Războaiele sunt ca muzeele nat, ionale în care nu s, tii
de către cine s, i de unde au fost adunate atâtea podoabe.
Unele au fost dăruite, altele cumpărate, altele furate. Dar,
toate launloc, formează blocul compact al pret, iozităt, ii
unui popor pe care indivizii răzlet, i nu au putut-o pune
niciodată în valoare. Deoparte s, i de alta, există s, i mort, i,
s, i rănit, i, s, i scăpat, i teferi. Există, dar, exact imaginea po-
doabelor dăruite, cumpărate sau furate. Dar pe deasupra
acestor nomenclaturi personale, ca s, i în viat, a de toate zi-
lele, există învingători s, i învins, i...

De aici încolo însă încep să-mi declin competent, a de
colect, ionar pentru muzeul nat, ional. Rămân la colect, ia
mea personală, în care cel put, in, s, tiu că nu păstrez nici un
lucru cumpărat. E drept că pe ici, pe colo, am furat s, i eu
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câte ceva. Majoritatea, însă, mi-a fost dăruită cu trupul s, i
cu sufletul.

Nu s, tiu dacă din războiul acesta vom ies, i învingători
sau învins, i.

Soarta poporului român nu stă în mâinile mele. Dar,
în noaptea aceasta, eu trebuie să fiu învingător!... Unde?...
Acolo unde am fost sortit să mă găsesc. Războiul planează
pretutindeni. Frontul nu este decât un simplu meridian
militar, pe care fantezia Belonei nu l-a fixat încă definitiv
nicăieri. El poate fi schimbat după împrejurări s, i, la nevoie,
poate trece chiar prin inima Bucures, tilor...

De când s-a început războiul, toate vechile orânduiri
s-au schimbat s, i doamna Jenny colonel Vasilescu nu mai
primes, te vizite decât în odaia de culcare. Îi explic scopul
vizitei mele. Caut fraze cât mai lungi, cât mai obscure,
cât mai alambicate. Aproape nu mă mai pot înt, elege eu
singur.

Amanta prietenului meu, însă, m-a înt, eles. Ea nu
găses, te nici un inconvenient să plece la Ias, i chiar în noap-
tea următoare. Apropierea ei de frontul urmatei a IV-a,
unde luptă bărbatu-sau, o mângâie de apropiata cădere a
Bucures, tilor ...

Ceea ce mi se pare ciudat însă, e complotul nostru tacit
contra lui Toto. Nu-i pronunt, ăm numele nici eu, nici ea.
Eu nu vreau să insist asupra unui nume echivalent cu o
indiscret, ie. Ea, probabil, nu vrea să-mi spuie mai mult
decât îmi spusese Toto. Programul de a doua zi fusese
hotărât parcă de mine. Eu o preveneam de pericol, eu o
trimiteam la Ias, i, ei îi rezervam locul într-un vagon oficial,
eu veneam cu automobilul să-i iau bagajele de acasă, eu o
duceam la Mogos, oaia s, i as, a mai departe, eu, eu, s, i numai
eu...
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Nu s, tiu ce se petrece în sufletul ei. De altfel, sufle-
tul femeii nu trebuie niciodată scos din carapacea lui de
broască t, estoasă. Trebuie să fie un lucru hidos, s, i ea, ca s, i
mine, simt, im poate, în momentul acela, prezent, a în odaie
a persoanei absente, la care ne gândim amândoi, fără să-i
pronunt, ăm însă numele... Dar care poate fi vina luptăto-
rilor din primele rânduri?... Atât mai rău pentru cei din
dosul frontului.

Meridianul militar se schimbă cu o repeziciune verti-
ginoasă s, i frontul celor două armate trece acum chiar prin
strada Nisipari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un fluierat prelung, ca un miorlăit de cotoi indecent,
insultă majestatea funebră a capitalei. Amanta prietenului
meu tresare s, i mâinile ei reci se întâlnesc, fără voie, cu
mâinile mele calde.

— Ascultă!... Iar vine...
Fluierăturile se înmult, esc, în timp ce clopotele de la

Mitropolie se târâse, obosite parcă, să ajungă la periferia
oras, ului.

Stingem lumina s, i ridicăm transperantul. Proiectoa-
rele electrice îs, i plimbă pe cer fâs, iile de lumină ca nis, te
tulumbe de apă ce stropesc o grădină din O mie s, i una de
nopt, i. Tunurile au început să bubuie s, i ele s, i zgomotul
ăsta de infern se concentrează parcă deasupra casei în
care ne aflăm noi.

Vreau să ies în stradă, dar două brat, e moi s, i reci ca
pielea de s, arpe mă încolăcesc în pragul us, ii. Nu-mi dau
seama dacă groaza de moarte e mai puternică decât pofta
de carne...

Elicele Zepellinului se aud acum bătând aerul, ca o
moris, că de s, indrilă spânzurată de băiatul popii în vârful
bradului din poarta bisericii.
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Din când în când, proiectoarele electrice îl prind ca
într-un cles, te de foc. S, rapnelele noastre însă se sparg prea
jos. S, i Zepellinul se apropie nesupărat, ca o havană aprinsă
din vârful căreia o mână invizibilă i-ar scutura scrumul
fierbinte pe noi.

Amanta prietenului meu tremură în brat, ele mele s, i
parcă îngână o rugăciune. Era s, i timpul!... Zepellinul a
ajuns exact deasupra casei noastre, luminat ca un pridvor
de mănăstire, în jurul căreia o maică tânără bate toaca de
polunos, nit, ă.

Femeia din brat, ele mele se topes, te ca un iceberg în
drum spre ecuator. Îi caut buzele s, i-i sorb cu brutalitate
răsuflarea scurtă s, i agitată, încerc să-i vorbesc, dar ea nu-
mi răspunde. Elocvent, a tăcerii începe să-mi furnice tru-
pul. Mă apropii cu ea de pat s, i mă împiedic de pisica as-
cunsă, până atunci, nu s, tiu unde. Alarma ei stridentă, ca
o muzicut, ă de tinichea, ne trezes, te brusc din catalepsia
momentului suprem de groază s, i poftă reciprocă... Un
urlet grozav coboară atunci din văzduh ca o Niagară apo-
caliptică s, i o explozie formidabilă ne clatină peret, ii, ne
sparge toate geamurile, s, i ne azvârle pe amândoi în pat —
unul în brat, ele altuia...

Câteva clipe după aceea, corpurile noastre nu fac de-
cât una s, i aceeas, i ciozvârtă de carne inutilă, intrată în
putrefact, ie... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acum e linis, te iar.
Bomba Zepellinului a dărâmat fat, ada casei vecine. Peste

drum, locuies, te atas, atul militar al Rusiei.
Pericolul a trecut. De acum înainte, nu mai are de ce

să se teamă.
Mâine noapte, pe vremea asta va fi în drum spre Ias, i.

Zepellinul s, i aeroplanele dus, mane nu vin decât până la
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Bucures, ti.
Ne s, optim lucruri fără important, ă. Ne vorbim mai

mult cu gesturile.
Aproape nu mai avem nimic să ne spunem. Epilogul

unei victorii câs, tigate cu consimt, ământul adversarului e
totdeauna penibil.

Spre ziuă, nevasta colonelului mă întreabă:
— Spune-mi drept... De ce-ai venit azi-noapte la mine?
— Nu t, i-am spus? Fiindcă m-a trimis Toto...
— S, i altceva?...
— Altceva, nimic,
— N-ai venit cu nici un gând ascuns?
— Păi, dacă nici nu te cunos, team!...
Femeia din brat, ele mele tresare jignită:
— Să s, tii ca nu-mi placi. Prea es, ti sălbatic...
La rândul meu, oftez plictisit s, i răspund cu o voce de

flas, netă de panoramă:
— Parcă mai s, tiu s, i eu cum trebuie să fiu!... De când

s-a început războiul!... În noaptea aceea, aflasem toate
secretele s, efului de cabinet al ministrului de interne. Dar
singurul meu secret din noaptea aceea, prietenul meu n-
avea să-l afle niciodată.
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III
CONVERTIREA DOAMNEI GRÜMBERG

E o dimineat, ă de sfârs, it de toamnă, cu soare — soare
mult s, i lacom ca pentru o despărt, ire mai lungă. În vă-
zduh, parcă se fac pregătiri de plecare la fel cu cele din
Bucures, ti... Încă o noapte pierdută. N-am dormit aproape
deloc. Încep să cred că o partidă de pocher e mai put, in
obositoare ca o femeie. Parcă as, fi beat. Picioarele mi se
îndoaie ca nis, te macaroane opărite s, i ochii împăienjenit, i
încep să vadă toate firmele magazinelor, scrise în limba
germană.

Sosesc la birou cel dintâi s, i mă postez la us, a pe care
servitorii au lipit o filă de registru, pe care s-a scris cu cer-
neală violetă: „S, eful cenzurii”. S, eful însă a sosit înaintea
mea. Mă anunt, s, i intru imediat.

Ministrul e tânăr, nervos s, i distrat. Vorbes, te citind s, i
te ascultă fredonând.

După ce-ai sfârs, it ce-ai avut de spus, te întreabă de
ce-ai venit.

Tu începi să repet, i s, i dacă, întâmplător, repetirea cont, ine
două sau mai multe fraze, ultimele sunt totdeauna sacrifi-
cate. Ministrul n-are timp să asculte decât pe cea dintâi.



De când s-a început războiul, timpul se socotes, te dublu,
iar la biroul cenzurii, chiar triplu. Noroc însă că prietenia
noastră fură câte ceva s, i de la unul s, i de la altul. De la el, o
clipă mai mult de atent, ie; de la mine, un accent mai mult
de îndră zneală.

— Am venit, Excelent, ă, să vă întreb, pe noi când ne
evacuat, i?

— Care voi?
— Noi, de la cenzură... Funct, ionarii ministerelor au

primit ordin să plece la Ias, i.
Ministrul s, i-a ridicat ochii din telegramele cifrate s, i

mă prives, te nervos.
— De unde s, tii lucrul acesta?
— La noapte pleacă din gara Mogos, oaia primul tren

pentru Moldova.
— Foarte bine... Să plece sănătos.
— S, i noi?
— Voi o să plecat, i când o să fie nevoie... Am eu grijă.
Apoi, distrat, continuă într-o altă ordine de idei.
— Ce-a fost azi-noapte în strada Nisipari? Tresar s, i

răspunsul meu repetă întrebarea lui.
— A fost ceva în strada Nisipari? Nu s, tiu nimic.
— Cum se poate? N-ai aflat încă? Era să-l curet, e pe

Tatarinoff.
— A, da, da... s, tiu... Credeam însă că s-a întâmplat

altceva mai interesant...
Adevărul e ca în strada Nisipari se întâmplase ceva s, i

mai interesant decât bombardamentul de azi-noapte. Pe
la cenzură însă, trec numai faptele care ar putea fi date
publicităt, ii.

Prind ocazia să-i spun ce-aveam de spus.
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— Excelent, ă dragă, să nu vă supărat, i, dar eu am să vă
părăsesc...

Nu speram, obosit cum eram, să repurtez două victorii
consecutive.

Pentru a doua oară, ministrul îs, i ridică ochii din tele-
gramele cifrate s, i mă plesnes, te drept în frunte cu o frază
umflată ca o minge de fotbal.

— Ce? Es, ti nebun?... Unde vrei să te duci?
— A !... Nu vă fie teamă, că nu mă duc pe front... Vreau

să plec însă din Bucures, ti. Vă rog să mă detas, at, i la biroul
cenzurii din Ias, i.

Mâine, poimâine, tot o să venit, i s, i dumneavoastră.
Lăsat, i-mă să plec măcar eu înainte... Mă duc să-mi fac
detas, area s, i vin cu ea să mi-o semnat, i...

Ministrul îs, i vâră iar nasul în telegramele cifrate s, i, pe
aria „s, apte gâs, te potcovite”, fredonează mormăind:

— Bine, bine... Du-te, du-te... {{*}} La ora zece s, i jumă-
tate eram posesorul tuturor actelor justificative cu care pu-
team călători la Ias, i, unde, până la noi ordine, rămâneam
la dispozit, ia biroului de cenzură din capitala Moldovei.
Îmi dau seama bine că plecarea mea din Bucures, ti nu este
decât o dezertare deghizată. Prietenii binevoitori mi-ar fi
putut-o taxa chiar de las, itate. Dar las, itatea, ca s, i eroismul,
nu suferă grade de comparat, ie.

Celor de pe front le puteam acorda dreptul să vor-
bească de rău pe cei de la Bucures, ti. Celor de la Bucures, ti
însă, nu le dam voie să s, tirbească nimic din blocul compact
al las, ităt, ii noastre comune. Localităt, ile geografice nu-i pot
nici mics, ora, nici mări valoarea. Las, itatea este de o uni-
formitate asomantă. O pot, i pune în borcane cu etichete
felurite. Dar ce folos? Ea rămâne ves, nic aceeas, i elocventă
cocardă unică, pe care cei de la Ias, i sau de la Bucures, ti

39



o poartă la fel cu cei de la Paris, Londra, Roma, Viena s, i
Berlin, prinsă în butoniera hainei civile sau militare, în
partea stângă, deasupra inimii. Nimeni nu se nas, te erou,
după cum nimeni nu bănuies, te că s-a născut las, . Dar erois-
mul distruge s, i las, itatea conservă. Cine pleacă de acasă cu
gândul să fie erou, riscă să nu se mai întoarcă. Eu plec cu
gândul să mă întorc. Dacă sunt las, fiindcă vreau să trăiesc,
atât mai bine... Trăiască las, itatea!...

Cedez, dar, eroilor aureola trecutului s, i întreaga împărăt, ie
a pioaselor aduceri-aminte. Eu îmi rezerv nebulozitatea
zilelor de mâine s, i nerăbdarea sfârs, itului care vreau să-l
trăiesc la fel după cum l-am început.

Mi-e sete încă de viat, ă. O sorb cu lăcomia dezghet, ului
de primăvară s, i parcă tot nu mă pot sătura. M-am ascuns
în fundul pivnit, ei s, i n-am să ies de acolo, până ce nu voi
goli butea de vin până la fund.

Când voi fi sătul, îmi voi permite luxul să fiu s, i eu
erou. Am să contribui, probabil, s, i eu cu câteva rânduri
în cărt, ile de citire ale elevilor din clasele primare. Voi
avea funeralii nat, ionale s, i copiii eroilor de azi vor rămâne
repetent, i, dacă nu-mi vor s, ti biografia. Până atunci însă,
nu dau voie nimănui să atenteze la libertatea las, ităt, ii mele
de a voi să trăiesc. Nu vreau să mă gândesc încă la formula
eroismului, cu care voi emot, iona până s, i pe antreprenorii
de pompe funebre. Doresc să am nevoie de ea cât mai
târziu posibil s, i dacă se poate chiar la „calendele greces, ti”...

Plec, as, adar, la Ias, i. E primul meu act de eroism. Las, itatea
celor de la Bucures, ti a început să mă dezguste de mine
însumi. Plec singur fiindcă eroismul este personal, nu co-
lectiv. Mi-e teamă însă că la Ias, i voi găsi aceeas, i atmosferă
ca la Bucures, ti. Las, itatea e o boală contagioasă.

Probabil că voi găsi s, i acolo o proprietăreasă, voi avea

40



colegi de birou s, i cu unul din ei, pe care îl voi simt, i mai
aproape de sufletul meu, voi lega o prietenie mai mult
sau mai put, in interesantă. Voi schimba Calea Victoriei cu
strada Lăpus, neanu, voi citi ziarele cu douăzeci s, i patru de
ore întârziere s, i voi privi evenimentele prin deschiză tura
unui unghi obtuz. În schimb, nu voi mai auzi clacsonul
automobilului regal, clopotele de la Mitropolie s, i bateriile
noastre antiaeriene

— sinecuristele războiului.
Lotty mă întâmpină furioasă. Două nopt, i de-a rândul

n-am dormit acasă, s, i, în lipsa mea, eleva de la Conserva-
tor m-a căutat din nou. De data asta, mi-a lăsat un plic
„personal”, pecetluit cu ceară mov.

Domnis, oara Gabriela Movileanu mă roagă să intervin
pe lângă directorul Teatrului Nat, ional s-o angajeze ca pro-
bistă. Regret. Dar cum sunt nevoit să plec la noapte, nu-i
pot fi de nici un folos. De altfel, asemenea servicii nu se
fac decât femeilor pe care le pot, i vedea mereu.

Eu, însă, nu-mi pot amâna plecarea s, i domnis, oara
Gabriela, probabil, n-are să vină după mine la Ias, i.

Vestea plecării mele neas, teptate produce în micul apar-
tament al doamnei Grümberg exact emot, ia întregii ca-
pitale din ziua primului bombardament al aeroplanelor
dus, mane. Abia în momentul acela îmi dau seama, cu ade-
vărat, ce mare lucru este să pot, i fi erou. Las, itatea mea
începe să oscileze între sigurant, a avantajelor mele senti-
mentale s, i avantajele sigurant, ei mele personale.

Lotty plânge. Până astăzi n-am văzut-o încă plângând.
Nu mi-am închipuit niciodată o femeie plângând pentru
mine. Lacrimile ei mă încântă s, i mă umilesc în acelas, i
timp. Ucigas, ul, nedescoperit încă, simte nevoia să aprindă
o lumânare la icoana Maicii Domnului.
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Lotty îmi aduce aminte că sunt un om care, până atunci,
nu se întrebase încă cine este. Îmi promit solemn însă,
că dacă nu va fi prea târziu, la Ias, i voi sta de vorbă s, i cu
înt, eleptul Socrate.

Bagajul meu se compune dintr-un cufăr s, i două gea-
mantane — rufe, haine, câteva cărt, i, o caramanie, două
estampe japoneze, un Iser s, i trei icoane. Lotty prives, te cu
ochi umezi, cum se goles, te odaia de sufletul ultimilor ei
trei ani. Îi las, în schimb, biblioteca aproape completă, câ-
teva străchini vechi, un bronz de Brăncus, i, prea greu să-l
iau cu mine, s, i afis, ele ilustrate ale lui Toulouse-Lautrec,
cu Aristide Bruant s, i Yvette Guilberte.

Us, a ambarului scârt, âie ca un rămas bun, sugrumat de
o presimt, ire tristă. Rafturile miros a levănt, ică s, i „Cuire
de Russie”. Levănt, ica e parfumul trupului ei. S, i trupul ei,
trei ani de zile, l-am păstrat parcă închis în acelas, i flacon
cu parfum de la Guerlain.

Icoanele sunt pline de praf. Lotty le scutură cu religio-
zitatea unei călugărit, e care îngenunchează în fat, a altaru-
lui. Lotty nu crede în icoane. Dar icoanele sunt simbolul
religiei mele. S, i, trei ani de zile, religia mea a fost religia
ei.

Când le as, ez în cufăr, Lotty mă atinge us, or pe umăr.
Parcă nu îndrăznes, te să-mi spună ce vrea. Mă întreabă,
în schimb, cu ochii, cu sufletul s, i cu sfint, enia clipei când
se coboară un mort în groapă.

— Vrei ceva, Lotty?
— Le iei pe câtes, itrele?
— Vrei să-t, i las s, i t, ie una? s, i Lotty izbucnes, te din nou

în plâns.
Vrea să păstreze s, i ea o icoană. O vrea pe sfânta Paras-

chiva, pe sfânta Vineri, pe sfânta Venera...
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De unde s, tie Lotty lucrurile astea? Unde le-a citit?
Cine i le-a spus? Cine i-a deschis sufletul să creadă s, i ea în
ele?... Îi las icoana cu mândria perpetuării propriei mele
stăpâniri în odaia asta, de unde plecam fără să s, tiu dacă
am să mă mai întorc vreodată.

Bagajul este gata. La ora cinci, vine un servitor de la
cenzură să mi-l ducă la Mogos, oaia. La noapte se îmbarcă
numai persoanele.

Afară e încă soare. În odaie s-a întunecat însă, ca într-
o după-amiază grăbită de toamnă târzie. Asfint, itul de
aici pregătes, te răsăritul de dincolo. Ne privim ca primii
oameni gonit, i din raiul fericirii eterne. În jurul nostru,
nimic altceva decât umbra propriei noastre nedumeriri.

Drumurile care duceau la Roma, se întorc fiecare spre
locul de unde porniseră la început...

Pe capacul cufărului boltit ca spinarea unui elefant
sacru ne alipim atunci sfios, i ca într-o poveste de pe malul
Gangelui s, i port, ile Nirvanei se deschid să ne adăpostească
din nou împreună, dar numai pentru o singură clipă s, i
pentru cea din urmă oară. {{*}} Cobor să-mi fac provizii
pentru drum. Pret, urile s-au întreit. Negustorii au început
să ascundă marfa. O păstrează probabil pentru armata
germană. Peste zece, cincisprezece zile, au s-o dea poate
chiar gratuit.

Un coleg de la cenzură mă opres, te în fat, a Terasei Oteteles, anu.
— E adevărat că pleci la Ias, i?
— Adevărat, dar numai pentru câteva zile. Am o mi-

siune specială.
— As, a da, înt, eleg s, i eu... Trebuie să fie o plictiseală

acolo... Ceva groaznic!... s, i apoi, s, tii că nu mai e nici un
pericol. Situat, ia s-a schimbat complet. Rus, ii au primit
ordin să atace. De acum, să te t, ii!... Te pui cu colosul de la
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nord?... Ai văzut pe hatmanul cazacilor din Kuban?. . . Un
tip admirabil... Un erou de tragedie clasică, îmbrăcat în
costum de operetă vieneză... Am tras cu el azi-noapte un
chef la „Flora”! . . . s, tii ce frumos se vedea Zepellinul de la
s, osea? Ceva feeric!...

Ne-a plictisit el destul, nu-i vorbă; dar acum i s-a înfun-
dat s, i lui... N-ai aflat?... L-au doborât ai nos, tri azi-noapte.
Uite-l coto, la „Independance”.

Hai să trecem să-l vedem... S, i colegul meu de la cen-
zură mă ia cu mâna stângă de brat, s, i cu dreapta face un
gest semnificativ strigând:

— „Alivoar, t, ăt, ico... s, i să-mi scrii pe glaspapir?...” În
vitrina de la „Independance” o bucată de stofă cauciu-
cată, ruptă neregulat s, i pe alocuri arsă s, i înnegrită de
fum, se răsfăt, a obraznic, încurajată de afis, ul care o ex-
plica mult, imii de „cască-gură”: Fragment din Zepellinul
doborât azi-nopte la Ciocănes, ti de bateriile noastre an-
tiaeriene de la fortul Chitila. În fat, a vitrinei, publicul se
înghesuie ca la pomană. Se fac glume s, i chiar comentarii
serioase. Se explică materialul din care e făcută învelitoa-
rea unui Zepellin, se povestes, te cum a fost ochit s, i doborât
s, i, printre cele câteva sute de persoane care se perindă cu
greu prin fat, a vitrinei, se găsesc chiar s, i foarte mult, i mar-
tori oculari ai acestei prime s, i strălucite victorii a artileriei
noastre antiaeriene.

Colegul meu de la cenzură este entuziasmat. Intră
în vorbă cu tot, i necunoscut, ii care îi ies în cale s, i cu vo-
cea de stentor afirmă, cu autoritatea atribut, iei sale ofici-
ale, că dezastrul Zepellinului s-a petrecut as, a după cum îl
povestes, te un cărut, as, din dosul Filantropiei.

Mie, însă, nu-mi vine să cred nimic din tot ce văd s, i
aud. Asistasem cu o zi înainte la terfelirea tricolorului
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nat, ional s, i mă întrebam dacă învelitoarea Zepellinului din
vitrină nu este cumva tot opera vreunui ajutor de primar
imbecil. Eu rămâneam la informat, iile mele. S, eful de cabi-
net al ministrului de interne îmi spusese chiar mai mult
decât trebuia. s, i Toto Radian nu s, i-ar fi trimis amanta la
Ias, i, dacă Bucures, tii n-ar fi fost condamnat, i să cadă peste
câteva zile. {{*}} Înaintea plecării, simt nevoia să mai vad o
dată oras, ul în care mă născusem, fără să-i fi putut închina
nimic din dragostea pentru locul natal. Bucures, tii mi-erau
străini ca un tată vitreg. Parodia asta de oras, somptuos
s, i ridicol ca o baligă uscată, depusă cândva, întâmplător,
între mocirlele din Tei, Colentina, Floreasca s, i Herăstrău,
nu hrănise ani de-a rândul decât pe agent, ii electorali ai
diferitelor partide politice.

Bucures, tii n-au fost, nu sunt s, i probabil nu vor fi nici-
odată un oras, adevărat. Ca să poată trăi, oras, ele, ca s, i oa-
menii, au nevoie de un anumit organism: inimă, plămâni,
aparat digestiv, căi respiratorii, sistem nervos, creier s, i
tot ceea ce un doctor în medicină ar putea spune mai com-
plet decât mine. Bucures, tii n-au nimic din toate acestea.
Au numai un amestec de mat, e, pe care planul oras, ului le
numes, te străzi. Strâmte s, i sucite ca nis, te gâturi de co-
costârci sugrumat, i de eticheta grădinii zoologice, străzile
Bucures, tilor au pavajul pestrit, s, i niciodată complet. Plă-
cile de bazalt ale trotuarelor sunt mobile ca nis, te clape
de pian, felinarele sparte, rigolele pline de noroi s, i cana-
lele împut, ite. Locurile virane nu-s, i au niciodată în regulă
actele stării civile, iar clădirile din epoca troglodită îs, i pre-
lungesc provizoratul la infinit cu certificatele de sănătate
edilitară, eliberate chiar de domnul primar care mai este în
acelas, i timp s, i corifeu politic, deputat sau senator, candi-
dat la un portofoliu ministerial, membru în zece, douăzeci
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de consilii de administrat, ie s, i multimultimultimilionar.
Bucures, tii ît, i fac impresia unei imense grădini fără stăpân.
Pungas, ii, vagabonzii, înfometat, ii s, i tot felul de oameni
fără căpătâi intră în ea nesupărat, i de nimeni — unii să-i
fure fructele, iar alt, ii să-i murdărească peluzele cu produ-
sul necesităt, ilor fizice.

Pe harta Europei, capitala României este însemnată
cu un rotocol mare cât, bunăoară, capitala Frant, ei sau a
Angliei. Hărt, ile geografice însă, probabil că sunt făcute de
oameni care n-au călătorit niciodată.

Des, i trec drept capitala României, Bucures, tii propriu-
zis nu sunt ai nimănui, fiindcă România însăs, i nu este
decât uzufructul unui cerc restrâns de oameni, care mâine
nu mai sunt nici ei cei de astăzi.

Mâine, însă, probabil că Bucures, tii vor fi ai nemt, ilor!...
Nu-mi plac Bucures, tii. Dar despărt, irea asta mă înduios, ează.

Calea Victoriei, mai ales, o să-mi aducă aminte totdeauna
de fosforescent, a unică a femeilor ei !...

Am ajuns în fat, a grădinii Ateneului. Hai să-l mai văd
o data pe...

Pe cine?... Nu s, tiu... Vad eu astăzi toate lucrurile răs-
turnate sau statuetele ateneis, tilor îmi răstoarnă not, iunea
limitei, de la care zbieretul măgarului nu mai poate fi luat
drept acompaniament de contrabas?...

Doamne, Doamne!... mă gândesc eu. Dacă fatalitatea
a voit să vină nemt, ii ca stăpâni la Bucures, ti, dă-le cel put, in
ideea să topească bronzurile astea inutile, care vatămă
ochii celor vii s, i pătează prestigiul celor mort, i — Dumne-
zeu să-i ierte!...

Mă doare în suflet perspectiva prezent, ei dus, manului
la Bucures, ti.

Dar, ca un bun patriot ce sunt, nu văd altă solut, ie să
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scăpăm de rus, inea monumentelor noastre artistice. Sta-
tuile, din grădina Ateneului mai ales, părcă sunt un joc
de popice. Mai lipses, te butoiul cu bere, untul proaspăt s, i
legătura cu ridichi de lună.

Figura alegorică de pe soclul poetului S, erbănescu s-a
îmbătat de alcoolul indiferent, ei publice s, i s-a rostogolit ca
simbolul eternităt, ii în nisip. Traian Demetrescu, cioplit
în marmură, pare o biserică de cas, ... Mânca-t, i-ai opera,
autorule, împreună cu comitetul ei de recept, ie!...

Puvis de Chavannes n-a putut picta marea frescă din
sala Ateneului, fiindcă pontifii frumosului de pe vremea
aceea au găsit că cerea prea mult două sute de mii de lei.
În schimb, însă, de rus, inea monumentelor ridicate mai
târziu în grădină, Ateneul n-are să poată plăti cât îl vor
t, ine temeliile...

Plec mai departe. Dar Bucures, tii sunt aceias, i pestetot.
Aproape la fiecare colt, de stradă, statuile marilor oameni
care îl cinstiseră în viat, ă, se întrec, care mai de care, să-l
necinstească după moarte. De mortuis, nihil nisi bene.
Dar, atunci, ce rost mai au statuile astea oribile, cu care
li se tulbură eternitatea somnului de pe lumea cealaltă?...
Ce bine e să nu fii erou!... Scapi de admirat, ia urmas, ilor s, i
de răsplata statuii inevitabile, cu care t, i se denaturează s, i
figura s, i activitatea viet, ii.

Nu mai vreau să mai văd nimic. Mă duc mai bine acasă.
În odaia mea voi găsi, cel put, in, atmosfera prielnică în care
să-mi pot reconstitui fericirea mediocră dar completă din
ultimii trei ani.

Războiul m-a oprit la jumătatea drumului. Nu s, tiu
unde as, fi puRos, u, galben s, i albastru 41 tut ajunge, îmi
dau seama însă că, de acum înainte, drumul începe să urce.
S, i când urci, t, i se pare că nu mai ajungi... Mă mângâie doar
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ideea că nu sunt singur. În situat, ia mea se găsesc atât, ia
alt, ii încă, o întreagă pleiadă de egocentrici matriculat, i cu
nume s, i grade deosebite, ca s, i cum viat, a ar fi legiferarea
unui serviciu militar obligatoriu.

Suntem o clasă de oameni aparte, o categorie bine
distinctă, sau, mai precis, o întreagă generat, ie. Suntem
generat, ia celor sacrificat, i!...

Mâine, efectele acestui sacrificiu vor constitui, poate,
actele eroismului nostru de azi.

La încrucis, area bulevardelor cu Calea Victoriei, mă
opresc din nou.

Spre Cotroceni apune soarele. E poate ultimul meu
apus de soare din anul acesta, la Bucures, ti!...

Bulevardul Elisabeta se întinde drept ca un brat, de
atlet, în palma căruia soarele pare o portocală de Jaffa.
Colo, la dreapta, e Cis, migiul cu idilele scurte s, i obscure
ale anilor de s, coală. Alături e Liceul Lazăr.

Acolo l-am cunoscut pe Laurent, iu Blebea. Trădarea
lui Blebea îndurerează parcă orizontul apusului. Mai de-
parte, e Dâmbovit, a cu podul Sfântul Elefterie. Acolo se
descarcă iarna cărut, ele primăriei de zăpada ridicată de
pe străzi. Vine apoi Facultatea de Medicină — corcitură
arhitectonică s, i, alături de ea, căsut, a în stil românesc a nu
s, tiu cărui om de gust. Proprietarul casei s, i arhitectul se
confundă, însă, mai întotdeauna.

Palatul Cotroceni tânjes, te ca un tort de fisticuri în
vitrina unei cofetării. De când s-a început războiul însă,
cine mai mănâncă prăjituri ?... Pâinea cea de toate zilele
este s, i mai neagră, s, i mai mică, s, i mai scumpă, s, i mai
amară!...

Mă întorc acasă cu sufletul scămos, at de impresia re-
centă a unei înmormântări. N-am îngropat pe nimeni, în
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jurul meu însă, pe zi ce trece, văd deschizându-se atâtea
gropi, că una din ele nu se poate să nu fie pregătită pentru
mine.

Las, itatea are o mare superioritate asupra eroismului.
Te t, ine într-un contact mai des s, i mai apropiat cu dumne-
zeirea. Rugăciunea nu este decât exteriorizarea las, ităt, ii.
Simt nevoia să mă rog. Unde? În odaia mea a mai rămas o
icoană — icoana sfintei Paraschiva, pe care mi-a cerut-o
Lotty. Deschid us, a cu capul plecat, as, a cum se intră într-o
biserică, s, i umilit, încerc să-mi ridic ochii spre peretele
dinspre răsărit. O lumină vie, nebănuită, necunoscută
încă, mă încremenes, te în prag. Pupilele mi se dilată ca un
gălbenus, de ou răscopt, s, i sufletul îmi picură parcă prin-
tre buze, ca un izvor scăpat din stâncă, pe jgheabul lui de
lemn de brad.

Icoana era la locui ei, acolo unde, timp de trei ani, stă-
tuse nemis, cată. De data asta însă, privirea sfintei Paras-
chiva nu mai era încruntată ca mai înainte. . . O candelă
ardea dedesubtul ei... În odaia din care trebuia să plece un
om, intrase un suflet! ...

Chem pe Lotty. Convertirea evreicei mă uimise. Nu
s, tiam dacă sunt eu cauza. Dar autorul acestei strălucite
convertiri simt, ea că sarcina ce-i fusese încredint, ată, fără
să fi cerut-o, întrece cu mult puterile lui sufletes, ti. Eu nu
puteam fi apostol, fiindcă apostolii nu propovăduiesc în
numele lor personal, ci în numele unei idei de care sunt
stăpânit, i.

Stăpânul meu însă eram EU. Mie singur îmi fusese dat
să mă supun s, i numai pe mine singur mă preamărisem,
după slabele dar deplinele mele putint, i!. . . Cine putea fi
dar apostol?... Icoana lui Ioan Botezătorul pleca cu mine
la Ias, i...
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— Mie mi-ai pregătit surpriza asta, Lotty?
— Te supără?
— Nu... dar... untdelemnul de candelă miroase greu. . .

împute odaia...
— Lasă c-am să-l miros eu... n-ai să-l miros, i tu. . .
— Cum as, a?. . . Ai de gând s-o t, ii aprinsă s, i în lipsa

mea?
— S, i de ce nu?... Parcă tu ai fost vreodată credincios?

Sau ai să fii la Ias, i mai mult decât ai fost la Bucures, ti?. . .
Cum vrei să-t, i ajute Dumnezeu s, i sfint, ii, dacă nu le aprinzi
la icoană s, i o candelă?. . . Icoana este doar un trup de
lemn. . . Dumnezeu adevărat însă este în lumina cande-
lei!. . .

— S, i te-ai gândit la mine, când ai cumpătat-o?
— La tine, la mine... totuna este... O candelă în casa

omului nu strică... N-ai auzit?... De mâine nu ne măi dă
electricitate deloc... {{*}} În antret îmi iau rămas bun de la
domnis, oara Viki. Vreau s-o sărut. Viki se feres, te, însă. Îs, i
astupă fat, a cu ambele mâini, se trage înapoi s, i îs, i tremură
capul ca o frunză de plop. Lotty o ceartă.

— Nu-i frumos ce faci, Viki... Sărută pe Mircea. Dar
Viki nu se supune. Răspunde numai prin deschizătura
palmelor cu vocea gângavă, ca s, i cum i-ar fi rămas în gură
un sâmbure de piersică.

— Pe copii, numai părint, ii îi sărută...
O rog atunci pe Lotty:
— Sărut-o din partea mea s, i urează-i s-o găsesc să-

nătoasă, cuminte, mare s, i frumoasă. . . Pe scară însă, mă
ajunge un troncănit grăbit de pas, i. E Viki.

— Ce s-a întâmplat, Viki?
— Nimic. Vreau să-ti dau ceva... s, i-mi întinde un
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mototol de foit, ă albă.
— Ce e asta?
— Ai să vezi... Dar să nu-l desfaci aici. T, ine-l până

după ce pleci... s, i să-l păstrezi... Auzi?... Te rog s-o păstrezi
s, i să mi-o arăt, i când ai să te întorci...

Mă simt înduios, at. Nu s, tiu ce poate fi în foit, a asta de
hârtie albă.

Dar parcă încep să ghicesc ce este în sufletul acestei
copile de cincisprezece ani. O cuprind în brat, e s, i, de data
asta, Viki se lasă în voia mea. O sărut apoi pe frunte, pe
ochi s, i pe gură.... În stradă, desfac pachet, elul s, i curios mă
chiorăsc prin întuneric să văd darul Vikei. E o cruciulit, ă
albă — poate să fie chiar de argint — o cruce gamată, cu
vârfurile îndoite ca simbolul infinitului din zvastica in-
dică.

Darul neas, teptat al unui copil e cea mai sigură proo-
rocire de noroc.

O pipăi cu emot, ie s, i dragoste s, i degetele mele îi mân-
gâie cele patru colt, uri în care litera V — init, iala numelui
ei — se repetă parcă mereu, la infinit, tot de câte patru,
patru, patru, patru ori.
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IV
ARMATA RUSĂ INTRĂ ÎN ACT, IUNE

Pe s, oseaua Kiseleff automobilele se t, in lant, , ca în zilele
când sunt curse de cai. Dacă n-ar fi noaptea, felinarele
stinse s, i lanternele mas, inilor căptus, ite cu foit, ă albastră, ai
crede că războiul a trecut s, i viat, a de toate zilele s, i-a reluat
mersul ei normal.

Ironia cerului se manifestă printr-o lună la primul
pătrar s, i prezent, a completă a stelelor după mărimea s, i
important, a lor. Ai zice, o reprezentat, ie de gală, la care, din
cauza întunericului din sală, nu se văd decât decorat, iile
înalt, ilor demnitari ai statului, care umplu lojile s, i primele
scaune cu bilete gratuite. Sunt singurele spectacole, de alt-
fel, unde asistent, a, des, i cu totul străină de ce se petrece pe
scenă, face parte integrantă din ansamblul spectacolului.

Gara Mogos, oaia este ticsită de lume. Bărbat, i, femei,
oameni maturi s, i copii forfotesc, t, inându-se de mână să
nu se piardă. „Orbii” lui Maeterlinck au reus, it în fine să se
reprezinte s, i în România. Se vorbes, te pe s, optite s, i frazele
scurte sunt presărate cu oftaturi lungi, de parcă nu se mai
sfârs, esc. Cei care se recunosc, se privesc prin întuneric
cu resemnarea unui burghiu înt, epenit într-o scândură de
stejar. Frazele care circulă mai des sunt:



— Pe cine-ai lăsat acasă?
— Unde-ai ascuns cazanul de rufe?
— Ce-ai făcut cu lingurit, ele de argint?
— T, i-ai luat cears, afurile de olandă? Gospodarii se

mângâie între ei:
— Ce-o fi, să fie!... Doar o să fie la fel pentru toată

lumea...
Burlacii, însă, trag numai cu urechea s, i cu coada ochiu-

lui. Pentru ei, formula „Ce-o fi, să fie” n-are să fie la fel
ca pentru toată lumea. S, eful gării, un ofit, er de rezervă,
anunt, ă că trenul pentru Ias, i se găses, te pe linia a treia.
Masa compactă de oameni amărât, i se revarsă cleioasă, ca
asfaltul, peste primele doua rânduri de s, ine... În us, a fiecă-
rui vagon, un jandarm cercetează biletele de identitate.

Peronul se goles, te ca un joc de s, ah, după ce adversarii
s, i-au mâncat majoritatea figurilor. De o parte s, i de alta, n-
au mai rămas decât regii, câte o regină, câte un nebun, sau
câte un simplu pion. S, eful gării face pe regele. Măsoară
peronul gării cu pas, i mărunt, i s, i după ce constată că s-a
îmbarcat toată lumea, dă ordin să se atas, eze s, i vagonul
special de pe linia de garaj. În vagonul special se găsesc
deja instalat, i o regină s, i un nebun, care îi t, ine de urât până
la plecarea trenului.

Eu nu mă grăbisem să mă îmbarc, fiindcă îmi aveam
locul asigurat.

Doamna Jenny colonel Vasilescu s, i Toto Radian nu
se as, teptau să mă vadă. Surpriza lor fredonează aceeas, i
romant, ă, dar transcrisă pe registre diferite:

— Ce-i cu tine?
— Plec.
— Unde?... La Ias, i?...
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— Da... Pentru câteva zile numai... Sunt trimis într-o
misiune specială.

— Asta s-o spui lu’ Mutu, dragă... Te-ai s, i învârtit... La
repezeală...

Brava t, ie...
Amanta prietenului meu mă întreabă cu vocea lipsită

de orice entuziasm.
— Avet, i loc, domnule Băleanu?
— Da, doamnă... mult, umesc... Am o bancă întreagă.
— În vagonul oficial?
— Chiar în compartimentul de alături...
Apoi, fiindcă nici ea, nici Toto nu găsesc ce să mă mai

întrebe, încep să-i întreb eu pe ei:
— Tu ce faci?. . . Când ai de gând să vii?
— S, tiu s, i eu...! În orice caz, nu cred să mai întârziem.
— Dar dumneavoastră, doamnă, avet, i ceva rude pe la

Ias, i? Unde o s, i fit, i găzduită?...
— N-am pe nimeni. Am luat însă o recomandat, ie pen-

tru s, eful biroului de cartiruire.
Toto intervine:
— Dacă cumva ai vreo neplăcere, dă-mi o telegramă

imediat.
Iar eu completez:
— Venit, i cu mine la cenzură când avet, i de comunicat

cu Bucures, tii...
După alte câteva clipe de tăcere, doamna Vasilescu mă

întreabă brusc:
— Suntet, i singur, domnule Băleanu?
— Mai singur ca Iov după ce-s, i pierduse averea...
— N-at, i luat cu dumneavoastră nici o conit, ă?
— Vai, doamna!... Ce întrebare... Am eu mutră să
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călătoresc în doi?...
— Dar sălbatic mai suntet, i, domnule Băleanu!... V-am

mai spus-o eu s, i aseară. V-aducet, i aminte? Mi se pare chiar
că v-at, i supărat! S, i întorcându-se spre Toto, îl explică:

— S, tii ce mi-a făcut aseară?... Nici nu vrea să intre în
casă. Zicea că e grăbit. Nu-i vorbă, că dacă mai întârzia
un sfert de ceas numai, îl apuca bomba la mine în stradă...
{{*}} Pleacă trenul...

Toto s-a coborât. Eu s, i amanta prietenului mea am
rămas să călătorim singuri. Regina s, i-a pierdut nebunul
de pe negru s, i a rămas cu nebunul de pe alb. Toto e brun.
Eu sunt blond...

Trenul se pune în mis, care fără nici o pregătire aproape.
Nici un semnal de conductor, nici un fluierat de locomo-
tivă, nici un „rămas bun”, nici un „bun voiaj”... Parcă du-
cem cu noi un bolnav de lepră. Înaintea noastră, cineva
agita un clopot de lemn. Zgomotul lui e destul de slab ca
să nu des, tepte pe cei care dorm s, i destul de puternic ca să
înlăture din calea noastră pe cei care s-ar putea molipsi.
Nimic mai asemănător cu trenul nostru, ca îndepărtarea
unui lepros dintr-un sat cu oameni sănătos, i. În vagoa-
nele trenului e întuneric, dar noaptea din sufletele noas-
tre e s, i măi neagră decât noaptea de afara. Mergem Încet.
Parcă abia ne mis, căm. Atârnă, oare, as, a de greu tristet, ea
celor care pleacă, sau trenul s-a încurcat în păienjenis, ul
Bucures, tilor, care nu ne mai lasă să plecăm? În comparti-
mente discut, iile fierb înăbus, ite ca apa într-un samovar.

Dar până mâine dimineat, ă, samovarul o să se răcească
s, i în strecură toarea cerului găurit de stele n-are să mai
rămână decât amărăciunea frunzelor de ceai. Lichidul
parfumat al momentului o să fie golit odată cu alcoolul
primelor senzat, ii s, i trenul o să meargă mereu as, a încet,
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încet detot, tot mai încet, cât mai încet, până ce călătorii se
vor des, tepta în plină realitate a visului învăt, at pe dinafară...
{{*}} După o tăcere destul de lungă, în care timp fiecare ne
gândisem, probabil, la lucruri diferite, Jenny mă întreabă:

— Cum îl găses, ti pe Toto?... Gentil băiat. Nu?
— Cam simplu.
— E tânăr încă.
— S, i prost...
Amanta lui Toto nu se as, tepta probabil la răspunsurile

mele.
— S, tii că nu es, ti deloc drăgut, cu prietenii dumitale?
— Eu spun totdeauna ce gândesc.
— Es, ti teribil... începe să-mi para rău că te-am primit

aseară.
— Ai remus, cări?
— Nu... Dar... Oricum...
— Îl iubeai?
— O!... Ce idee l... Cum ît, i închipui lucrul ăsta?... Nu

suntem deloc potrivit, i pentru as, a ceva. Nu-l vezi?... E
aproape un copil.

— Un copil de vârsta mea.
— A, nu... Tu es, ti altceva... Es, ti mai bărbat, mai sălba-

tic... mai...
Lasă-mă-n pace că es, ti obraznic. Să s, tii că m-ai su-

părat... În timpul ăsta, mi-am dezbrăcat pardesiul s, i am
aprins o t, igară.

— Îmi dai voie să stau cu dumneata?
— Dacă-t, i face plăcere...
— Nu te supără fumul de tutun?
— Nu, deloc...
Mă as, ez lângă dânsa pe canapea. Ea se feres, te parcă
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s-o ating, îi caut mâinile prin întuneric s, i nu i le găsesc. S, i
le-a ascuns la spate. O întreb:

— Unde-t, i sunt mâinile?
— Le-am pierdut.
— Cu ce-ai să te aperi, atunci când o să vrea cineva să

te sărute?
— Cu dint, ii.
— Hai să încercam, atunci... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .
Nu-mi plac femeile care cedează us, or, chiar când nu

sunt interesate bănes, te. Fructele viermănoase se desprind
singure de pe cracă.

Dar nici rezistent, a exagerată n-o pot suferi. Suprema
cochetărie a femeii, când t, i se dă pentru prima dată, este
să-t, i zică t, ie „nu” s, i ei „da”. În felul acesta se împacă reci-
proc amorul propriu al celor două sexe s, i actul se săvârs, es, te
conform ritualului profan, de către pontifii cu drepturi s, i
cu îndatoriri egale. Victoria este s, i a unuia s, i a altuia. Fie-
care o apreciază în felul lui. Dar efortul unuia s, i rezistent, a
altuia nu sunt, în fond, decât pile ou face ale aceleias, i mo-
nede cu efigia lui Eros. N-am preferint, e pentru un anume
gen de femeie. Îmi place numai femeia s, i atâta tot. Pentru
mine femeia este un obiect de artă, ochit de un colect, ionar
priceput s, i pătimas, . Colect, ionarii de obiecte de artă nu
sunt chiar cei mai păcătos, i dintre muritorii de rând! Unii
colect, ionează covoare persane, alt, ii stampe japoneze; unii,
vechi obiecte biserices, ti, alt, ii, vechi port, elanuri străine;
unii, docuRos, u, galben s, i albastru 49 mente s, i edit, ii rare,
alt, ii, icoane sau fotografii obscene... Specialitatea pasiunii
nu are nici o important, ă, fiindcă orice colect, ionar este un
hirotonisit cu darul sfânt. Pe mine, însă, soarta colect, ionarilor
mă înduios, ează. În viat, ă, o colect, ie bogată ît, i satură sufle-

58



tul, cum t, i-ar sătura stomacul o masă bine garnisită. După
moarte, însă, colect, ia trece în posesia rudelor, a statului
sau a creditorilor. Singuri colect, ionarii de femei frumoase
îs, i duc colect, ia cu ei în groapă!...

Lucrurile astea le explic amantei prietenului meu ca
să-s, i dea seama s, i ea pentru ce Toto este mai prost decât
mine s, i pentru ce, de azi-noapte, pe mine mă găses, te mai
bărbat decât pe Toto, des, i amândoi avem aceeas, i vârstă.

Ne despărt, im târziu, după miezul nopt, ii.
— Vrei să te odihnes, ti s, i tu? Eu trec în compartimentul

meu, să mă culc.
Ea îmi răspunde, fără să-mi răspundă:
— Es, ti un nebun. Pentru prima oară mi se întâmplă

as, a ceva în tren!...
Vreau să-i explic pentru ce — fiindcă trenul nostru

nu este un tren ca toate trenurile s, i fiindcă trenurile, de
când s-a început războiul. . . Renunt, însă. Mi-e somn. S, i
teroarea somnului e mai sintetică decât a Zepellinului...
O culc pe canapea, o înfăs, or în pătura de voiaj, o mai să-
rut o dată s, i o las singură în compartimentul ei. {{*}} La
Focs, ani începe să se lumineze de ziuă. Potriveala asta
pare un simbol. Răsăritul soarelui desparte iar Moldova
de Muntenia. De aici înainte, începe lumina, linis, tea, li-
bertatea... Pe Arges, , însă, probabil că nu s-a crăpat încă
de ziuă. La Bucures, ti, mai ales, noaptea cea mare de-abia
acum începe cu adevărat.

De la Mărăs, es, ti părăsim linia Siretului. Mergem la
Ias, i pe linia Bârladului. Trenul nostru merge tot as, a de
încet ca s, i în timpul nopt, ii.

Se opres, te în toate stat, iile s, i, unde se opres, te, acolo
parcă îl uită s, i Dumnezeu s, i personalul mobilizat pe loc
la C.F.R. Până să pornească din nou, cites, ti toată Fedra
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lui Racine. Încep să regret plictiseala lecturilor clasice din
liceu !...

Zeci de trenuri militare se încrucis, ează cu trenul nos-
tru, aproape în fiecare stat, ie. Într-unele as, teptăm până
trec la vale câte două, trei s, i chiar mai multe la rând, din
sfert în sfert de ceas.

Din Basarabia s, i nordul Moldovei armata rusă coboară
spre Bucures, ti, în fragmente greoaie s, i nesfârs, ite ca nis, te
baloturi de marfă ce dispar în pântecele unui transatlantic.
Comparat, ia nu e deplasată.

Des, i curgea mereu, ca s, i cum s-ar fi deschis cataractele
cerului, armata rusă intra parcă în pământ. Nimeni nu
s, tia unde se găses, te. Cartierele generale o vedeau numai
pe hârtie. Frontul, însă, n-o văzuse nici măcar pe hartă.
Armata t, arului Nicolae era o armată fantomă. Nu-i mai
lipsea decât un Wagner rus, s, i Olandezul zburător putea
să iasă din repertoriu pentru totdeauna.

Abia acum încep s, i eu să-mi dau seama ce înseamnă
o armată care pleacă la război. Încep să văd cu ochii ceea
ce până acum nu văzusem decât cu imaginat, ia. Armata
română n-o văzusem decât la 10 Mai. Excursia de plăcere
de la 1913 în Bulgaria nu-mi satisfăcuse decât amorul meu
propriu de român s, i mândria mea de latin. Veni, vidi, vici!
Dacă m-ar fi auzit Iulius Caesar, sunt sigur că m-ar fi tras
de urechi.

Armata rusă, însă, o văd, o sorb cu ochii s, i o mistui
cu toate simt, urile las, ităt, ii mele de combatant în dosul
frontului...

Avea dreptate prietenul meu de la cenzură: „Te pui
cu colosul de la nord!”... Ce va face însă acest colos? Se
va bate, oare, colosul s, i pentru noi? A primit cu adevărat
ordin să se bată?... Deocamdată, colosul se plimbă numai,
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bea ceai, mănâncă semint, e de floarea-soarelui s, i cântă din
gură s, i din balalaică...

Uniformitatea colosului ăsta mobil te înspăimântă.
Îmbrăcat, i la fel, aproape nu pot, i deosebi pe ofit, eri de
soldat, i. Hainele s, i s, epcile lor cenus, ii au ceva din cromoli-
tografiile cu tiraj nelimitat. Vai de bietul autor!... A căzut
pe mâna unui editor bandit...

O deosebire exista, totus, i. Soldat, ii se îmbată cu spirt
ordinar, iar ofit, erii s, i generalii cu rom, coniac s, i, la nevoie,
chiar cu apă de Colonia.

Amanta prietenului meu se topes, te după ei, de la fe-
reastra vagonului.

Nu coboară geamul, fiindcă i-e teamă să nu dea peste
vreunul rău crescut. Uniforma însă, cu nasturii de la manta
s, i cocarda de la s, apcă, o hipnotizează ca nis, te ochi de s, arpe.
S, i în fiecare nouă stat, ie, broasca simte parcă nevoia să
cadă victima unei reptile. Nevasta colonelului român a
rămas sclava disciplinei militare pe care bărbatu-său pro-
babil i-o localizase, în sentimentul de camaraderie, chiar
pentru ofit, erii aliat, i.

Prezent, a mea în compartimentul doamnei Jenny Va-
silescu devine, în anume momente, chiar jenantă. Modes-
tele mele haine civile mă scot din luptă, mai înainte de a
începe atacul. Dintre cei care se perindă prin fat, a ferestrei,
aproape tot, i sunt mai bărbat, i, mai sălbatici s, i mai put, in
las, i decât mine. Chipiul deformează interiorul capului,
dar conservă prestigiul aparent, ei exterioare. Trebuie să
optez, dar, pentru una sau pentru alta. Oricât m-as, trudi
să par altul decât fugarul din Bucures, ti, îmi dau seama că
e în zadar. Capul meu nu poate fi un cap de erou, nici chiar
în urma celor două victorii succesive, repurtate asupra ne-
vestei colonelului român, amanta prietenului meu, s, eful
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de cabinet al ministrului de interne. {{*}} În gara Crasna
ni se înfundă s, i unora s, i altora. Evacuat, ii din Bucures, ti
nu mai pot merge spre Ias, i, iar a 18-a brigadă de cavalerie
rusă nu mai poate porni în ajutorul Bucures, tilor.

Ofit, erii bet, i au devastat restaurantul gării, au golit
toate sticlele de coniac, au arestat pe comandantul mi-
litar, au dezarmat milit, ienii români s, i au tăiat firele de
telegraf...

Mult, umescu-t, i t, ie, Doamne! Armata rusă a intrat în
fine în act, iune!... Colegul meu de la cenzură de acum poate
dormi linis, tit...

Soarta războiului începe să se schimbe!...
Unul dintre eroi este român basarabean. E tânăr s, i

frumos, înalt s, i subt, ire ca un clarinet s, i blond ca o pa-
pură uscată. Îmi vine să cred că românul-rus din Basa-
rabia, trebuie să fie un neamt, de la vreun „Gesellschaft”
din Bucures, ti ! Se agită pe peron cu o sticlă de coniac
într-o mână, cu sabia scoasă din teacă în alta s, i vorbes, te
românes, te cu bucures, tenii îngrozit, i:

— Eu nu sunt bat. . . Eu, moldovan adevărat... Ru-
mânu, t, igan...

Ptiu!... S, i se scuipă singur pe tunica cu panglica „ne-
gru s, i galben”, insigna Crucii sfântului Gheorghe... Îmi
aduc aminte de Sergentul lui Vasile Alecsandri. S, i noi ne-
am împotmolit tot ca s, i el, „pe drumul de costis, e ce duce la
Vaslui”... s, i de acolo ceva mai departe, la Ias, i. „S, i nici că-i
vine a crede, când crucea Sfântu Gheorghe, pe sânul lui o
vede”. Eu însă credeam, fiindcă i-o vedeam. Vasile Alec-
sandri nu crezuse, fiindcă, probabil, nu văzuse nici Crucea
rusească pe sânul românesc, nici scena cu „Colonelul dând
mâna cu sergentul”.

Scandalul se potoles, te, când începe să se însereze sau,
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mai bine zis, când soses, te un nou tren rusesc cu ofit, erii
treji. Se repară în grabă firele telefonice, se reia comunicat, ia
cu Vasluiul s, i cu Bârladul s, i mersul trenurilor se restabiles, te
după cum fusese hotărât, cu singura except, ie a celor patru
ore de întârziere din gara Crasna.

Locomotivele fluieră din nou. Iată-ne iar pornit, i — ro-
mânii spre Ias, i, rus, ii spre Bucures, ti... {{*}} Iar e noapte. În
Moldova însă nopt, ile par mai put, in sinistre ca la Bucures, ti.
Pe cer nu se văd decât stelele s, i acelas, i pătrăr de lună cu
care pornisem din gara Mogos, oaia. Reflectoarele electrice
au dispărut s, i, odată cu ele, au amut, it s, i bateriile antiae-
riene. În clipa asta poate, la Bucures, ti, ele au intrat din
nou în act, iune. Regret pentru cei care au rămas acolo. Sta-
tul are însă nevoie de funct, ionari destoinici, pentru care
sacrificiul părăsirii căminului este egal cu o trimitere pe
front. S, i, funct, ionarii aces, tia, călătorim în momentul de
fat, ă spre Cartierul general de mâine, al celor ce trebuiesc
să conducă destinele t, ării de la adăpost. Până atunci fron-
tul rămâne acelas, i meridian militar, pe care împrejurările
îl pot împinge chiar până la Ias, i.

Las, itatea noastră, dar, e relativă, sau, mai bine zis,
eroismul nostru este condit, ionat de imposibilitatea unei
alte noi retrageri.

Ajungem la Ias, i pe la ora zece. Oras, ul e luminat. Lu-
mea umblă pe străzi fără teamă, ca în vremurile de pace.
Războiul n-a ajuns încă până la Ias, i...

Dăm fuga la biroul de încartiruire. S, eful biroului, care
este ies, ean, începe să se enerveze la vederea atâtor bucures, teni.
E o adevărată invazie de lăcuste. Un evacuat t, ipă din fun-
dul sălii:

— S, i-o să vedet, i ce-au să mai vină!... Ce-i astă-seară,
nu-i nimic!...
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Rumoarea cuceres, te mult, imea autohtonă. Linis, tea
Ias, ului patriarhal amenint, ă să se ducă la vale pe Bahlui.
Zurbagiii de la Făgădău, din Dealul Spirei, Cuibul cu barză
s, i Delea Veche sunt în stare să strice tabietul bătrânului
oras, domnesc, pentru care strada Lăpus, neanu, Păcurarii
s, i Sărăria fac mai mult decât zece capitale ale României
launloc. Moldovenii, s, i în special ies, enii, au ceva din pito-
rescul naivităt, ii grave a francezilor din sud. Poate fiindcă
la Ias, i miroase a usturoi ca s, i pe întreaga coastă a Medi-
teranei, de la Perpignan până la Villefranche. Reflect, iile
câtorva bătrâni ies, eni îmi amintesc rat, ionamentul france-
zului din Marsilia: Si Paris avait une Cannebiere, il serait
une petite Marseille.

Adevărul era că Ias, ul nu cunoscuse încă războiul propriu-
zis. Din clipa aceea însă, proiectilele de pe front începu-
seră să se spargă în timpanele celor adunat, i în jurul sta-
tuii lui Cuza-Vodă. Războiul pentru întregirea neamului
românesc abia acum începea s, i în vechea capitală a Mol-
dovei.

Doamna Jenny colonel Vasilescu căpătă bilet de car-
tiruire în strada Muzelor, peste drum de spitalul Sfântul
Spiridon, iar eu, în strada Lozonski, lângă seminarul Ve-
niamin Costache: Fără să fie ideală, odaia mea prezintă
marele avantaj de a nu avea proprietăreasă. Proprietarul
e văduv, fără copii s, i fără pensie de la stat. Nu e mobili-
zabil s, i nu urăs, te pe bucures, teni, fiindcă evacuat, ii nu vin
de plăcere s, i dacă statul găses, te cu cale să-i aducă la Ias, i,
înseamnă că tot statul o să le plătească s, i ceva mai mult
decât leafa obis, nuită.

Domnul Hacik Aivazian mă primes, te cu brat, ele des-
chise s, i cu cămas, a fără guler. A sfârs, it tocmai masa s, i a
gustat două, trei păhărele mai mult, dintr-un tămâios tur-
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bat. Pe vremea aceea, la Ias, i, masa de seară t, inea până
peste miezul nopt, ii, ca mai în toate oras, ele patriarhale s, i
cu respect pentru tradit, ie. Domnul Aivazian este mijlo-
citor în tot felul de afaceri urgente, secrete s, i rentabile:
vânzări, cumpărări, ipoteci, dobânzi convenabile s, i vorbe
bune pe drum de seară. În felul său, noul meu proprietar
este un adevărat erou. Războiul nu-l înspăimântă s, i nu-l
indispune. Războiul este o afacere ca oricare alta.

Depinde cum s, tii s-o învârtes, ti. S, i domnul Aivazian
speră s-o ducă până la capăt cu bine. Deocamdată, i-a
luat pe rus, i în antrepriză. Rusul înseamnă aur, nu glumă.
Rubla rusească e de două ori s, i jumătate mai mare ca leul
românesc. S, i dacă s, tii cum să te port, i cu rusul, pot, i trans-
forma, fără nici o greutate, rublele în lei s, i leii în ruble.

Nu s-a împlinit ora de când stau de vorbă cu domnul
Aivazian s, i suntem mai prieteni de cum am fi copilărit
împreună. Comparat, ia, însă, este exagerată, fiindcă pro-
prietarul meu are vreo douăzeci de ani mai mult ca mine.
Abia am început să mă dezmeticesc de drum s, i domnul Ai-
vazian propune să mergem la cafenea. I s-a sfârs, it tocmai
„melanjul” său de „Moca” cu „Ceylon”, că altminteri mi-ar
fi preparat dânsul o gingirlie, cum nici la Constantinopol
nu se poate lua totdeauna.

Cafeneaua e la doi pas, i, la „Hotel Traian”. De când au
început să vină bucures, tenii, cafeneaua stă deschisă până
la miezul nopt, ii.

Starea de asediu este s, i ea un fel de Janus cu două fet, e.
Cu una prives, te dincolo de Siret, cu alta dincoace...

Prima cunos, tint, ă pe care o întâlnesc în us, a cafene-
lei, e Laurent, iu Blebea. Regăsirea asta neas, teptată ne
emot, ionează parcă pe amândoi.

Aproape în acelas, i timp ne întrebăm unul pe altul.
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— De când la Ias, i?
— Eu de trei zile...
— Eu picai adineaori...
— Va să zică, e adevărat ce se vorbes, te?... Se evacuează

Bucures, tii...
— Tocmai evacuare, nu... Dar, înt, elegi... e vorba de

funct, ionarii statului care nu mai pot lucra la birouri din
cauza bombelor...

— Dar tu ce caut, i la Ias, i?... În loc să-l iau eu de guler,
trădătorul începuse să-mi ia el interogatoriul.

Domnul Aivazian rămăsese cu gara căscată, căutând
să se apropie cât mai mult de noi s, i să intre în vorbă ime-
diat ce i s-o prezenta ocazia. În momentul acela însă, nu-
mi convenea să-i recomand lui Blebea pe noul meu propri-
etar, fiindcă, pentru spionul nemt, ilor, voiam să t, in secret
scopul venirii mele la Ias, i. Lăsai, deci, pe domnul Aivazian
să-mi aprecieze educat, ia după cum i s-ar fi părut, iar lui
Blebea îi răspunsei de data asta pe un ton ceva mai ridicat.

— Eu ca eu... Am venit într-o misiune specială... Dar
tu?... Te s, tiam la Bucures, ti... Cu ce ocazie pe aici?...

De data asta, elocvent, a lui Blebea apropie de noi pe
domnul Aivazian care la început aproba cu capul, iar mai
târziu repeta mereu:

— Brava, domnule!... As, a este. Avet, i dreptate...
Blebea vorbes, te zgomotos s, i caută să-s, i creeze simpa-

tii printre necunoscut, ii din jurul lui.
— Eu, dragă, nu as, tept ca tine să plec din Bucures, ti cu

misiune specială, că pe mine, dacă mă apucă nemt, ii acolo,
mă curăt, ă la sigur.

Eu nu sunt ca voi filofrancez pe comandă... Eu sunt ro-
mân transilvă nean... Eu s, tiu ce mă as, teaptă, când or pune
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ungurii mâna pe mine. Pe voi, cel mult, o să va închidă
sau o să vă trântească un picior undeva... Pe mine, însă,
mă spânzură!... Cât sânge rău le-am făcut eu singur, nu
le-at, i făcut voi cu tot, ii launloc... Am mirosit eu în ce ape
se scaldă guvernul. Umblă să se scape de noi acum... Până
aici ne omora cu dragostea. Mă mir cum se mai t, ine pe pi-
cioare calul lui Mihai Viteazul, de cât, i nebuni au călărit pe
el în ultimii doi ani... Dat, i-i, băiet, i, înainte... t, inet, i trează
cons, tiint, a nat, ională... A sunat ceasul dezrobirii frat, ilor
de peste Carpat, i... s, i acum?... Să scape cine poate?... Par-
don!... Datoria guvernului e să se ocupe mai întâi de cine
trebuie... Să ne scape mai întâi pe noi, că dacă se întâm-
plă să iasă altfel, nouă ni s-ar fi datorat libertatea frat, ilor
de dincolo, nu domnilor care o învârtesc, când albă, când
neagră, după cum le convine...

Domnul Aivazian strânge mâna lui Blebea s, i-l asigură
de toată simpatia s, i sprijinul său. Îi propune chiar să se
mute la dânsul, dacă cumva nu e mult, umit de odaia unde
stă. Blebea însă nu e patriot de „Sala Eforiei” s, i n-a venit
la Ias, i numai ca să fugă de frica ungurilor. A venit să-s, i
aranjeze intrarea în s, coala militară de la Botos, ani. Vrea
să se ducă pe front pregătit să moară ca un erou, nu ca o
victimă a politicienilor fără scrupule.

Spovedania lui Blebea m-a înduios, at s, i pe mine. Cum
l-am putut crede oare trădător, după o simplă vorbă arun-
cată în vânt de un s, ef de cabinet al unui ministru de in-
terne?... Parcă Sigurant, a Generală a statului nu se poate
îns, ela s, i ea!... Încep chiar să cred că în timpul neutralităt, ii
noastre, presa opozit, iei avea perfectă dreptate. Serviciul
Sigurant, ei trebuie complet reorganizat. As, a cam se găses, te,
în momentul de fat, ă, nu mai poate corespunde menirii
lui într-un stat cu pretent, ii de civilizat, ie. Ar fi o adevărată
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crimă să încredint, ezi sigurant, a statului pe mâna unor ast-
fel de oameni, care pretind că Laurent, iu Blebea este spion
neamt, s, i trădător de patrie...

Sosirea mea la Ias, i mă dezbrăcase de tunica lui Nesus,
purtată doua zile s, i trei nopt, i cu intermitent, a acceselor
de tuse măgărească.

Laurent, iu Blebea era acelas, i!... s, i Laurent, iu Blebea era
hotărât să moară pe front ca un erou, în timp ce eu aveam
să mă stafidesc la cenzură. . . De atâta las, itate nu m-as, fi
crezut niciodată capabil.
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V
HOTARUL CELOR DOUĂ T, ĂRI

Sunt la Ias, i de patru zile. Des, i mă interesează oras, ul, nu
mă arăt pe stradă, decât foarte rar. La cafenea am fost o
singură dată. Dacă as, fi fost de două ori, ar fi însemnat
că nu mai sunt la Ias, i!... Fugarii din Bucures, ti sosesc în
grupuri organizate, ca trupele de actori. Mi-am regăsit la
Ias, i atâtea cunos, tint, e, că aproape am început să mă cred
tot în Bucures, ti.

Când pleci de acasă hotărât să descoperi o lume nouă,
nu înt, elegi, desigur, să te întâlnes, ti tot cu cei lăsat, i acasă.
Încep să cred că nu mai e chip să descoperi nimic nou pe
pământ. În cea mai pustie insulă din Oceanul Pacific o să
te împiedici de un funct, ionar englez, care o să te întrebe
de pas, aport. În cea mai ascunsă s, i misterioasă stradelă
a Ias, ilor, un cunoscut bucures, tean o să te întâmpine cu
aceeas, i ves, nică întrebare: „De când pe aici?”...

Nimeni nu vrea să admită că ideea lui au mai putut-o
avea s, i alt, ii.

Tot, i te măsoară cu ochii nedumerit, i, ca s, i cum ai fi un
animal antedeluvian.

Fiecare se crede în dreptul primului ocupant s, i enerva-



rea celor sosit, i cres, te pe măsură ce noile figuri bucures, tene
îs, i fac aparit, ia pe strada Lăpus, neanu, la „Traian”, la „Tufli”
sau chiar prin cartierele mărginas, e ale Ias, ilor.

Capitala Moldovei a devenit mai sufocantă chiar decât
capitala t, ării. La restaurant nu mai pot, i găsi un loc liber.
As, tept, i să se facă loc s, i nu măi găses, ti mâncare. La bărbier
trebuie să te înscrii din vreme, ca pentru audient, ele de la
Palat. Ca să pot, i citi un jurnal, trebuie să-l cumperi de la
gară, când soses, te trenul s, i ca să pot, i vorbi cu o femeie
pe stradă, trebuie să-i pui în cap tichia fermecată, fiindcă
altfel t, i-o suflă altul imediat.

De la Bucures, ti sosesc numai s, tiri proaspete. Fugarii
le povestesc după fantezia lor proprie. Unele pot fi chiar
inventate pe de-a întregul. Nu le pot, i controla însă, fiindcă
cei care le aduc, le dovedesc cu prezent, a lor la Ias, i. Comu-
nicatele oficiale păstrează situat, ia neschimbată. Numărul
fugarilor însă, chiar dacă le-ai fi tăiat limba, tot nu ar fi fost
mai elocvent decât rândurile măsurate ale comunicatelor.

Or, dacă în fundul Moldovei situat, ia se schimbă din zi
în zi, de ce, oare, pe front ea ar fi rămas aceeas, i?...

Eu, de altfel, mă as, teptam la orice. Toto mă pusese
în curent cu toate eventualităt, ile. Bucures, tii trebuiau să
cadă. Armata noastră avea să mai încerce o rezistent, ă pe
Ialomit, a s, i apoi ultima sperant, ă era linia întărită, Galat, i
— Nămoloasa — Focs, ani. Ce s, tiam, dar, mi-era de-ajuns.
Informat, iile străzii s, i ale cafenelei erau chestii de amă-
nunt.

M-am hotărât să nu mai ies din casă, întâmplă-se orice
s-ar fi întâmplat... La biroul cenzurii nu se simte încă ne-
voie de prezent, a mea. Ies, enii, de altfel, nu m-ar fi văzut cu
ochi buni. Pentru ei, publicis, tii din Bucures, ti nu sunt des-
tul de serios, i. Fac glume de prostgust, nu pun destul pret,
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pe critica literară, nu respectă tradit, ia limbii românes, ti,
renegă pe Eminescu s, i pe Creangă s, i nu s, tiu să tragă che-
furi până la ziuă, ca la „Bolta rece”.

Domnul Aivazian, care m-a s, i ghicit cam ce fel de om
sunt, mă întreabă dacă n-as, vrea să cunosc un băiat „pe
cinste”, de la spitalul militar rusesc.

— E doctor? îl întreb eu.
— Mi se pare că e s, i doctor... dar e mai mult unul d-

ăs, tia ca dumneata... Cites, te... Aoleo !... Să-l vezi ce mai
cites, te... s, i vorbes, te! Asta e ăl mai des, tept de la noi din
t, ară. . . Să s, tii!...

— Dar în ce limbă vorbes, te?
— În ce limbă vrei... Pe toate le s, tie... Vorbes, te s, i limba

noastră. E rus din Basarabia. S, i domnul Aivazian insistă,
ca s, i cum ar fi pus la cale o afacere rentabilă. Proprietarul
meu are perseverent, e diabolice. Parcă toată viat, a n-a vân-
dut decât năut s, i stafide la Trebizonda. Îmi spune cum îl
cheamă, cu numele de botez s, i de familie, cum îi zic pri-
etenii, cum e la trup, ce suflet are, cit alcool bea zilnic s, i
unde îl pot, i găsi dimineat, a, când nu se mai poate duce
acasă noaptea.

La început credeam, mărturisesc, la bordel. Domnul
Aivazian, însă, mă prives, te cu nis, te ochi de Gorgonă s, i
protestează cu vehement, ă:

— Cum?... Nicolas, a la bordel?... Îmi pare rău, cu-
coane!... Se vede că nu-l cunos, ti... Un băiat subt, ire ca ăsta,
nu-s, i murdăres, te tineret, ea prin localuri de perdit, ie...

Apoi, începe să-mi povestească pe larg cele petrecute
acum două săptămâni:

— Adusesem tocmai tămâiosul care l-ai gustat s, i dum-
neata. Seara am mâncat cu Nicolas, a. Era cam plictisit că
nu primea ves, ti de acasă.
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Nu s, tiu de unde făcuse rost de un buchet de trandafiri...
Îl t, inea la piept s, i îl mirosea mereu, ca să-i treacă de urât.
As, a sunt rus, ii, când cu votca, când cu florile!. . . Îmbucă
de două, trei ori din cârnat, ii de porc, s, i... iar cu trandafirii
la nas!. . . Cu tămâiosul însă l-am dat gata.

Am băut vreo s, apte măsuri, numai noi amândoi!. . . Pe
la două după miezul nopt, ii, a început să plângă. Până
atunci cântase s, i-l înjurase pe t, ar. . . Bine că nu l-a auzit
cineva, că-mi găseam beleaua cu el. De cum a început s, i
plângă însă, nu i-am mai putut cădea în voie. S-a sculat,
s, i-a luat s, apca s, i buchetul de trandafiri s, i a plecat. Nu mi-a
dat nici „bună seara”. Eu credeam că s-a dus acasă, adică
la spital, la antrepozitele de la gară. Dar de unde!... Să mă
fi bătut cineva s, i tot n-as, fi ghicit!... A doua zi dimineat, a
m-am dus s, i eu, ca omul... s, tii... s, i când colo, ce să vezi?...
Nicolas, a al meu dormea pe scăunelul de la closet, cu bu-
chetul de trandafiri în brat, e...

Sar din scaun ca un Arhimede din baie s, i abia mă ret, in
să nu-mi sărut de bucurie proprietarul, în sfârs, it!... Găsi-
sem s, i eu ceva nou la Ias, i!...

— Adu-mi-l, nene Aivaziane... Adu-mi-l chiar astă-
seară... să mâncăm împreună câtes, itrei. S, i domnul Aiva-
zian surâde mult, umit, ca după sfârs, itul cu bine al unei
afaceri grase.

— Dacă nu t, i-o plăcea, mă jur s, i te t, in gratis la mine
în casă, până ce s-o încheia pacea... {{*}} Toto îmi scrisese
tocmai, rugându-mă să-i dau ves, ti despre nevasta colo-
nelului, care, probabil, odată ajunsă la Ias, i, rupsese orice
legături sentimentale cu Bucures, tii. Cum n-o mai văzu-
sem nici eu până atunci, plecai s-o caut, nu atât pentru
mine, cât pentru împlinirea comisionului...

Dacă nu mai mult, cel put, in atât merita s, i prietenul
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meu.
Ca să mergi din strada Lozonski în strada Muzelor,

trebuie să treci prin fat, a statuii lui Cuza-Vodă. Consiliul
minis, trilor de bronz de pe soclul domnitorului sub care se
făcuse unirea principatelor, era tulburat de discut, ia dife-
ritelor grupe care se învârteau în cercul vicios al aceleias, i
idei: „Hai să dăm mână cu mână Cei cu inima română...”
Ca s, i la Bucures, ti, Blebea era nelipsit, oricând s, i oriunde
se discuta dezrobirea frat, ilor din Ardeal. De data asta,
era vorba de o nouă manifestare de solidaritate a tuturor
românilor din toate t, ările subjugate. T, arul Nicolae pro-
misese liberarea prizonierilor austro-ungari de origine
română. O comisie mixtă, formată din civili s, i militari
români s, i rus, i, avea să plece în lagărele de prizonieri din
Rusia pentru a alege pe ardeleni s, i bucovineni. Din această
comisie urma să facă parte, natural, s, i cât, iva români de
peste Carpat, i s, i, printre ei, cel mai indicat era Laurent, iu
Blebea — penajul regelui Henric în lupta de la Ivry. Ble-
bea demonstra că dacă t, arul vrea, afacerea se poate face,
că „dreptul gint, ilor” nu se opune, fiindcă ordinea rasei
primează uniforma soldatului s, i că el, dacă s-ar duce la Pe-
trograd, într-o săptămână cel mult, chestia ar fi trans, ată
în mod definitiv.

Ne strângem mâna în treacăt. De când s-a început
războiul, nu mai îmi place să m-amestec în discut, ii, unde
e nevoie să-t, i cântăres, ti vorbele. Iau notă, însă, de noua la-
tură a activităt, ii lui patriotice. Pentru mine situat, ia lui era
mai clară ca lumina zilei. Laurent, iu Blebea nu mai atingea
acum nici măcar tangent, ial sfera bănuielilor Sigurant, ei,
cum că ar fi spion neamt, .

De la statuia lui Cuza până în strada Muzelor sunt
doi pas, i. În curtea Consulatului rusesc, trei camioane
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militare descarcă diferite lăzi s, i pachete pe care stă scris
în două limbi: „Legation imperiale de Russie” s, i „Russcoie
Imperatorscoie Posolstvo”. Asta înseamnă că la Bucures, ti
s-a început evacuarea s, i a legat, iilor aliate.

Odaia doamnei Jenny colonel Vasilescu e la parter. Din
trotuar pot privi pe fereastră înăuntru. De data asta însă,
perdeaua e dată în lături s, i din odaie prives, te în stradă un
chipiu românesc cu cocarda tricoloră s, i cifra regelui Fer-
dinand. Mă opresc în loc, nehotărât, pentru un moment,
ce trebuie să fac... S-o iau înainte sau înapoi...

Probabil că amanta prietenului meu s-a mutat din
odaia dată provizoriu de comenduire. Sau, poate, o fi chiar
chipiul bărbatului care s, i-a luat concediu anume pentru
ea... Dar, s, i într-un caz s, i în altul, eu nu aveam ce căuta
acolo. Cel mai bun lucru de făcut, dar, era să-mi amân
vizita pentru altă dată. În momentul acela însă, o mână
se întinse spre fereastră s, i chipiul dispăru, ca să apară din
nou, peste câteva clipe, în capul unui căpitan de jandarmi,
care ies, i din odaia cu bucluc, unde, cât p-aci, era să intru
eu. Căpitanul era vesel s, i rumen la figură. Se vedea că nici
nu vine de pe front, nici n-are de gând să se ducă vreodată.
Nu s, tiu, dar, de ce purta uniformă, când, la Ias, i, hainele ci-
vile l-ar fi prins mult mai bine. Dar cine putea fi căpitanul
ăsta?... Noul chirias, al odăii sau poate chiar noul amant al
doamnei Jenny colonel Vasilescu?...

Intru în gangul casei s, i bat la us, ă:
— A!... Tu erai?...
— Da, eu...
— S, i până azi ce-ai făcut de nu te-ai mai văzut?
— Am as, teptat în stradă, până s-a îndurat să plece

căpitanul de jandarmi.
Amanta prietenului meu, a mea s, i a căpitanului, se
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făcuse galbenă ca mijlocul drapelului nat, ional. Celelalte
două culori ni le rezervase, probabil, una mie s, i una lui
Toto.

— A, da... Tocmai venise de pe front. Mi-a adus o
scrisoare de la Jorj...

— S, i ăsta vine de pe front?... O fi tot frontul de pe
strada Nisipari... S, tii... Zepellinul... Bomba...

Nevasta colonelului mă privi calmă, ca o regină detro-
nată, ce-s, i măsoară cu ochii propriul es, afod.

— Te rog să mă las, i în pace... De azi înainte nu mai
vreau să s, tiu că te-am cunoscut. De altfel, mâine plec la
Hus, i... Sper că n-ai să te t, ii după mine s, i acolo...

— Eu nu, m-a ferit Dumnezeu!... Dar poate o să vină
Toto... Mă roagă tocmai să-i dau ves, ti despre dumneata...

— A, nu, nu, nu... Vă rog să mă lăsat, i în pace. M-am
săturat de copii rău crescut, i... Să vă facet, i ucenicia cu
modistele s, i cu fetele din Conservator, nu cu femeile din
lumea bună...

Morala deci: nu te amesteca în tărât, e, că te mănâncă
porcii!...

Toate aceste istorioare cu tâlc sunt foarte interesante,
dar au un mare inconvenient. T, i se spune totdeauna că nu
trebuie să faci, dar nu t, i se da niciodată garant, ia că n-ai
să mai faci. {{*}} Pentru seara, domnul Aivazian a pregă-
tit o masa în trei. În materie de mâncare s, i băutură însă,
calculele prietenului meu sunt de o aproximat, ie interpla-
netară. Bucatele pregătite, pentru astă-seară, pot sătura o
companie de soldat, i pe front, iar vinat, ul ar putea răpune
întregul regiment Preobrajenski.

Eram as, teptat. Domnul Aivazian mă prezenta cu mo-
dulări de voce admirative.

— Domnul de la Bucures, ti, despre care t, i-am vorbit...
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Oaspetele meu...
Rusul se scoală s, i-mi întinde mâna:
— Eu sunt Nicolai Damianovici Gorski.
— S, i eu, Mircea Băleanu.
— S, i tatăl dumitale?
— Tata a murit.
— Dumnezeu să-l ierte, dar cum îl chema?
— Teodor.
— Atunci, Mircea Fedorovici Băleanu.
— Cum zici dumneata... Mie mi-e egal, că eu tot ăla

sunt!...
Rusul râde zgomotos, mă bate pe umăr, mă mângâie

pe sub gus, ă s, i-mi trage, în glumă, o palmă care plesnes, te
ca o s, indrilă ruptă s, i-mi ros, es, te obrazul. Se proptes, te apoi
cu amândouă mâinile în umerii mei s, i mă întreabă:

— Intelectual?
— Mai mult, jurnalist.
— Scriitor?
— S, i scriitor, dacă vrei...
— Poet?
— As, a s, i as, a...
— Dostoievski, mare... Nu?
— Mare... Mare detot... Cum dracu să nu fie mare!
— S, i Andreev, bun... Nu?
— Bun s, i ăsta... Grozav de bun...
— Haras, o... S, i mă pupă în gură ca pe o femeie cu care

s-ar fi găsit singur în odaie. Apoi se linis, tes, te, mormăie
ceva în limba lui Dostoievski s, i aprinde o t, igară cu carton,
lungă cât un creion „Hardtmuth”.

Nicolae Damianovici e înalt s, i spătos, ca un chios, c
de ziare, are ochii galbeni-verzui, ca absintul după ce l-
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ai amestecat cu apă, nasul turtit, urechile blegi, părul
cenus, iu s, i fat, a vânătă ca un apus de soare în largul mării.
Nu poartă nici barbă, nici mustăt, i. Trebuie să se radă însă
foarte rar, fiindcă buzele lui înt, eapă ca o floare de scaiete.
Când umblă prin odaie, parcă se cutremură pământul. E
îmbrăcat jumătate civil, jumătate militar. Are haină de
piele neagră, pantaloni de călărie, albas, tri cu vipus, că ros, ie,
jambiere s, i bocanci englezes, ti, galbeni, cămas, ă cu guler
răsfrânt s, i cravată tricotată s, i s, apcă la fel ca tot, i rus, ii pe
care îi întâlnisem până atunci.

Masa e lipită de perete. Într-un cap al mesei stă dom-
nul Aivazian, într-altul eu s, i, pe latura liberă, el. Îi place
să aibă în jurul lui spat, iu mult. Are gesturile largi, ca nis, te
unde herziene s, i vorbes, te parcă tot prin telegrafia fără fir.
După primele pahare golite, încep să-l întreb s, i eu.

— Dumneavoastră suntet, i doctor?
— Doctor artist în litere, filozofie, chimie, medicină s, i

s, tiint, ele oculte...
— Scriitor nu suntet, i?
— Niet.
— Dar literatura vă place?...
— Mult.
— Pe rus, i trebuie să-i fi citit pe tot, i.
— Pe tot, i.
— Dar pe francezi?
— Pe tot, i.
— S, i pe germani...
— Pe tot, i.
— Scandinavii?...
— Tot, i, tot, i, tot, i...
Nu mai era nevoie, deci, să-l întreb de englezi, italieni,
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spanioli...
Riscai totus, i o întrebare dictată de amorul meu pro-

priu de român.
— Dar din scriitorii români?...
— Nicievo.
Nu s, tiam dacă răspunsul lui era o provocare la duel.

Pe vreme de război, însă, mănus, ile trebuiesc ridicate la
timp.

— S, tit, i că vorbit, i bine românes, te!. . . Unde-at, i învăt, at?
— La Mukden.
— În Manciuria?
— În războiul cu japonezii... de la românii din Basa-

rabia. Oftai fără să vreau. Exagerasem, poate. Accentele
mele sentimentale de mobilizat la cenzură nu trebuiau să
încalce terenul rezervat numai combatant, ilor pe front.

Nicolae Damianovici rămase cu paharul la gură, în-
toarse capul spre mine s, i mă privi încruntat, ca s, i cum, în
cele două păhărele cu absint, ai fi turnat cerneală neagră.
Bătu apoi cu pumnul în masă s, i după ce oftă s, i el ca mine,
s, opti printre dint, i, ca o răs, chietură de fierăstrău.

— „Boje t, aria hrani”, până ce l-o lua dracul s, i pe el.
Tonul cu care pronunt, ase fraza asta ca o sentint, ă de Curte
de casat, ie, îmi dădu curajul s, ă-l întreb din nou.

— De ce nu vor rus, ii să se bată s, i ei pentru noi?
— Fiindcă nu e încă timpul.
— Când o să fie, atunci? După ce or cădea Bucures, tii?. . .
— După... Când or ajunge pe Milcov... S, i eu care parcă

tot mai speram că Bucures, tii n-au să cadă niciodată!...
Răspunsul rusului îmi încordase mus, chii, ca o inject, ie

de stricnină.
De unde s, tia el că până la Mitcov armata t, arului Nico-
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lae n-are să lupte deloc?... s, i de ce tocmai pe Milcov s, i nu
pe Ialomit, a sau pe Buzău?...

— De unde s, tit, i lucrul ăsta?
— Din hartă... Acolo o să fie hotarul celor doua t, ări.
Simt, eam că-mi plesnesc tâmplele de ciudă. Las, itatea

mea îmbrăcase armura medievală a unui strămos, necu-
noscut s, i problematic pe care Mircea cel Bătrân îl avusese
alături de el, s, i la Nicopole s, i la Rovine. În carapacele ei
de ot, el însă, în clipa aceea, nu mai sălăs, luia decât sufletul
unui manechin mâncat de molii într-un muzeu militar.

Nu s, tiu dacă înt, elegeam bine, tot ce trebuia să înt, eleg.
Vechiul hotar dintre cele două t, ări surori dispăruse de mai
bine de o jumătate de veac. Cine-ar fi încercat, dar, să ne
despartă din nou, când noi porniserăm să ne unim s, i cu
ceilalt, i?... Care erau cele două t, ări pe care Milcovul avea
să le despartă iar?. . . Surâsul diabolic al lui Nicolae Dami-
anovici, parcă îmi silabisea pe alfabetul zilei de mâine:
Ru-si-a s, i A-us-tro-Un-ga-ri-a. . . Băusem poate prea mult.
Nu mai auzeam bine s, i-n jurul meu nu mai vedeam decât
o apă mare, o băltoacă imensă, cu nuferi, cu orăcăit de
broas, te, cu zbor de libelule s, i cu soarele prăbus, it ca un
bivol în fundul ei.... În timpul ăsta, rusul continua să bea
s, i să propovăduiască iubirea pentru aproapele:

— Hai să nu mai vorbim de lucrurile astea, Mircea
Fedorovici. Noi nu pricepem politica de la Petrograd. Poli-
tica Rusiei n-o cunoas, te nici Nicolae Alexandrovici... Rusia
e mare, dar n-are încă oameni destui. S, i mâine o să aibă
s, i mai put, ini... Atât cât, i îi trebuie unui mort să fie dus la
groapă. . . S, i rusul se ridică de pe scaun, se închină s, i apoi,
întinzând brat, ele ca s, i cum ar fi binecuvântat Cina cea de
taină, continuă:

— Mircea Fedorovici, fratele meu întru Cristos s, i aproa-

79



pele meu întru Apollo, să ne iubim fără gânduri ascunse
s, i fără priviri piezis, e...

Să ne iubim, ca să putem muri linis, tit, i s, i asigurat, i că
cel care va rămâne în urmă, va duce la groapă, cu toată
cinstea cuvenită, pe cel care va pleca înainte...

Domnul Aivazian tăcea ca un motan de port, elan, îs, i
plimba numai ochii de la unul la altul s, i răsufla greu ca o
geamandură pe vreme de ceat, ă.

Două vapoare căutau intrarea portului, unde fiecare
avea să-s, i descarce cuprinsul pântecelor de fontă neagră.
Dar ce-aducea unul s, i ce-aducea altul?... N-avea nici o
important, ă... De când se începuse războiul, grâul s, i dina-
mita erau păstrate launloc, în aceleas, i hambare...

Care din ele, însă, avea să schimbe primul salut cu
semaforul portului?...

— Nicolae Damianovici, îi răspunsei eu, frat, ii buni nu
se iubesc numai la băutură: Sângele Domnului înfrăt, es, te
până s, i pe străinii care nu s-au cunoscut încă. Adevărata
iubire însă trebuie să pornească de la cei mari către cei
mici, fiindcă pericolul, totdeauna, de la cei mari vine, s, i
apropierea celor mici de cei mari trebuie să se facă fără
teamă, ca să poată fi iubire adevărată. . .

— Tot, i suntem deopotrivă, Mircea Fedorovici... Tot, i
suntem mari, tot, i suntem trup din trupul primului om s, i
suflet din sufletul Domnului Sabaoth... -

— Ce facet, i, atunci, voi rus, ii, pentru români?
— Îi facem la fel cu noi. . . Îi facem unul s, i acelas, i popor,

de la Marea Alba până la Marea Ros, ie !... Lasă politica
deoparte, Mircea Fedorovici, că nici Domnul nostru Iisus
Cristos n-a propăvăduit numai pentru evrei... Războiul
ăsta, ascultă-mă pe mine, o să ne strângă pe tot, i laolaltă s, i
o să ne înfrăt, ească pe pământ la fel ca s, i sub pământ...
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— S, i cine o să ne adune iar launloc?
— Tot ăla care ne-a s, i despărt, it...
— Dumnezeu?
— Păcatul.
— S, arpele?...
— Femeia.
— Vrei să zici, dragostea?
— Frumosul, adevărul, lumina, viat, a!... S, i Nicolae

Damianovici îs, i umplu din nou paharul, îi azvârli apoi
vinul pe perete s, i, răstignindu-se pe speteaza scaunului,
începu să cânte. Nu înt, elegeam cuvintele, dar trebuie să fi
fost un cântec de despărt, ire, un cântec de renunt, are, un
cântec de sinucidere.

Când sfârs, i, ne privi pe amândoi cu nis, te ochi de anti-
lopă rănită, îs, i desfăcu brat, ele colac pe marginea mesei,
îs, i propti fruntea pe ele s, i începu să plângă...

Domnul Aivazian îmi făcu semn să nu-l deranjez.
Tăceam amândoi. El continua să plângă. S, i plânsul

lui Nicolas, a mărea parcă tăcerea din odaie, în timp ce
orologiul de la seminar se săruta sonor de douăsprezece
ori cu miezul nopt, ii.

Din fiecare capăt al mesei, eu s, i domnul Aivazian pă-
ream îngerii Domnului care veghează des, teptarea celui
ce fusese îngropat în vinerea sfântă.

O bătaie repede în us, ă ne trezi pe câtes, itrei.
Era învierea, poate.
O fată tânără de la „Crucea ros, ie” se opri în prag, mă-

surând, cu ochii severi, odaia cu resturi de mâncare pe
scânduri s, i pete de vin ros, u pe peret, i.

Nicolas, a sări de pe scaun cu repeziciunea unei arun-
cături de pras, tie.
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— Tatius, ca!... Tatius, ca !... S, i după ce mai adăugă s, i
alte cuvinte în limba rusească, as, teptă răspunsul. Dar fe-
meia care intrase în odaia noastră, odată cu miezul nopt, ii,
continua să tacă. Degetele lui se agitară atunci spre tavan
ca lăncile soldat, ilor lui Makduf, plesniră apoi ca un sfârc
de bici pentru patru cai înaintas, i s, i se lăsară pe umărul
meu drept, cu repeziciunea unui erete în mijlocul unui
stol de vrăbii. Prezentarea se făcu în limba franceză:

— Fratele meu, Mircea Fidorovici, scriitor român...
Domnis, oara Tatiana Grigorievna, studentă la medicină...
Înaintai doi pas, i; dar numai doi nu fură de-ajuns. Tatiana
continua să stea nemis, cată în pragul us, ii. Mă apropiai de
ea s, i îi sărutai mâna.

Mina ei era albă s, i rece ca o port, ie de înghet, ată de
lămâie. Apoi, cu aceeas, i înflăcărare spontană cu care fuse-
sem prezentat, mă adresai studentei în medicină, arătând
pe Nicolas, a.

— Dacă fratele meu Nicolae Damianovici v-a supă-
rat cu ceva astă-seară, eu sunt vinovatul, domnis, oară, vă
cer iertare. . . Tatiana continua să privească cu dezgust
interiorul odăii.

Dezgustul ei însă, cădea parcă asupra noastră numai.
S, i cădea greoi s, i indiferent, ca un capac de cos, ciug pe trei
stârvuri omenes, ti deodată. După câteva clipe de atitudine
minenerală, Tatiana vorbi:

— Nicolae Damianovici, ai să mori de paralizie... Apoi,
adresându-se mie: Regret că te-am cunoscut chiar astă-
seară, Mircea Feodorovici.

Dar dacă vrei să-i fii cu adevărat frate lui Nicolas, a,
trebuie să-mi fii mai întâi prieten mie. S, i mie nu-mi plac
oamenii care se îmbată....

Să t, ii minte lucrul acesta...
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Pentru domnul Aivazian nu avu nici un cuvânt, nici
de bine, nici de rău. Pesemne că-l cunos, tea mai dinainte
sau ghicise că nu are nici un interes să-l cunoască.

Nicolae Damianovici s, i Tatiana Grigorievna plecară,
schimbând cu noi simple saluturi convent, ionale, cu nis, te
trecători pe trotuare deosebite.

După ce rămasei singur cu proprietarul, îl întrebai:
— Cine mai e s, i trăsnita asta? Domnul Aivazian dădu

din umeri.
— Crezi, oare, c-ai să găses, ti un rus în toate mint, ile?...
— Dar s, i rusoaicele sunt as, a?
— Ba bine că nu!... La rus, i, bărbat, ii s, i femeile, totuna

sunt.
— Tatiana e amanta lui Nicolae?
— Dracu s, tie, că la ei nu e ca s, i la noi... Ei trăiesc

amestecat, i ca orătăniile în ogradă. Oameni nebuni, cu-
coane. . . N-a-uzi ce spune Nicolas, a, că până la Milcov n-au
de gând să se bată!. . . Când le intră lor o idee în cap, nu le-o
mai pot, i scoate cu toporul. Curat, candidat, i la paralizie. . .
Bine parcă-i spuse dama de la „Crucea ros, ie.” Aprecierile
proprietarului meu din noaptea asta nu se mai potriveau
cu cele din ziua debarcării mele la Ias, i. Se schimbaseră
rus, ii sau se îns, elase domnul Aivazian?...

Vina era a mea, care înt, elesesem gres, it. Acum, însă,
când îl aud pe domnul Aivazian perorând, îmi dau seama
s, i eu, pentru ce Nicolas, a era un băiat „pe cinste”.

— Eu înt, eleg să stau de vorbă cu rus, ii, când e rost de
câs, tigat ceva parale!... Dar as, a, pe degeaba... Mâncarea s, i
vinul costă bani, nu glumă... Eu credeam că o s-aducem
vorba de nis, te medicamente, că rus, ii ăs, tia au de toate
la spitalul lor... Mă luarăt, i însă repede cu războiul, cu
hotarele, cu Marea Ros, ie, cu tot felul de bazaconii... Parcă
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vorbeat, i chinezes, te... Nu pricepeam nimic. Aoleo! D’ ăs, tia
mi-es, ti dumneata?... As, a suntet, i tot, i bucures, tenii?... Ia te
uită, nene, pe cine băgai eu în casă!...
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VI
BUCURES, TII, PICTURĂ CUBISTĂ

Grupul de armată al mares, alului Mackensen. „Mari suc-
cese au încununat ieri oboselile s, i luptele în care trupele
armatei a IX-a s, i armatei de Dunăre, conduse în mod exce-
lent sub comanda mares, alului Mackensen, au aruncat la
pământ, cu lovituri repezi, pe adversarul român s, i întări-
rile ruses, ti aduse în grabă. Comandant, ii s, i trupa s, i-au pri-
mit răsplata victoriei. Bucures, tii, capitala ultimei victime
a Antantei, Ploies, tii, Câmpina s, i Sinaia sunt în stăpânirea
noastră. Inamicul bătut se retrage pe tot frontul spre est.
Curajul s, i voint, a dârză de a învinge au permis trupelor
care înaintau furtunos să corespundă sfort, ărilor noi care
li se cereau. Pe lângă fort, ele principale germane, bravele
trupe austro-ungare, bulgare s, i otomane s-au purtat stră-
lucit. . . ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .

Nu pot sfârs, i textul comunicatului german.
Comunicatul român, continuă să prezinte situat, ia

frontului, neschimbată.
S-a sfârs, it...



Firul de mătase albastră, de care se mai t, inea legată
prelungirea deznodământului fatal, s-a rupt. Îmi simt
ochii umezi. În sufletul meu, Bucures, tii s-au prăbus, it cu
zgomotul surd s, i elocvent, a plastică a unui amestec de cu-
lori, linii, planuri s, i intent, ii dintr-o pictură cubistă. Încerc
să-l reconstitui, măcar în amintire, s, i nu mai pot. Din
oras, ul meu natal n-a mai rămas decât:
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VII
IAS, II, CAPITALA ROMÂNIEI

Căderea Bucures, tilor nu impresionase pe nimeni peste
măsura tensiunii lui sufletes, ti. Ea fusese as, teptată cu ener-
varea firească a părintelui prevenit că o să-i rămână copilul
repetent. Dar, atâta tot... A repeta o clasă nu înseamnă
numaidecât a te sinucide. Ba, de cele mai multe ori, un
an pierdut în s, coală, înseamnă un an mai mult câs, tigat în
viat, ă.

Căderea Turtucaiei, bunăoară, fusese cu adevărat o
surpriză nebănuită. Dezolarea opiniei publice împrumu-
tase pe alocuri aspecte s, i accente de tragedie antică. Dar
cum il n’y a que le premier pas qui coute, amorul nos-
tru propriu se s, lefuise cu timpul în as, a fel, că mărinimia
neputint, ei noastre de rezistent, ă acordase aproape în mod
gratuit dus, manului mai bine de jumătate din pământul
patriei. Eroismul celor de pe front devenise chiar o pro-
blemă de incons, tient, ă mecanică...

Trenul însă pornise din gară s, i nu mai avea cine să-l
oprească.

Mecanicul s, i fochis, tii săriseră de pe locomotivă, în
plină viteză.



Unii din ei, e drept că-s, i frânseseră gâtul. Dar aces, tia
erau numai cât, iva. Pasagerii însă, care aveau să se pră-
pădească poate până la cel din urmă, se găseau închis, i
ermetic în vagoane s, i numărul lor era de mii, de sute de
mii, de milioane, poate...

As, a e când pleci la drum. Călătoriile, e drept, că-t, i
completează cunos, tint, ele. De cele mai multe ori, însă, ît, i
descompletează bagajele s, i chiar trupul!...

Capitala t, ării era acum la Ias, i.
Bahluiul se umfla în... ape, de bucurie că Dâmbovit, a,

„apă dulce”, s, i-a pierdut pres, edint, ia consiliului de administrat, ie
al Societăt, ii de H2O nat, ională. Ce apă parvenită s, i Dâmbovit, a
asta!... întâmplătoarea ei rudenie prin aliant, ă cu capitala
îi asigurase în geografia t, ării o situat, ie superioară tutu-
ror celorlalte ape curgătoare din România. Siretul, Pru-
tul, Arges, ul, Oltul s, i chiar Dunărea, trebuiau să i să plo-
conească până la pământ s, i să-i recunoască celebritatea
din Enciclopedia Larousse. De data asta însă, important, a
Dâmbovit, ei fusese redusă la aprecierea justă a dus, manului,
care o judecase probabil după insuficient, a debitului de apă
s, i dezgustătorul ei hal de murdărie.

Ias, ii se răzbunau de vitregia vremurilor s, i evenimente-
lor istorice care îi răpiseră hlamida s, i coroana domnească,
dăruite de Vodă-Lăpus, neanu. E drept că bisericile Trei
Ierarhi s, i Sfântul Nicolae, cu zidurile lor încondeiate ca
o colivă, nu-s, i puteau ascunde păcatul de a fi cunoscut s, i
ele pe Lecomte du Noüy. În schimb, biserica Sfântul Sava
părea că propovăduies, te în des, ert: „Lăsat, i arhitect, ii ro-
mâni să vină la mine”, iar turnul Goliei mustra cu blândet, e
pe bucures, tenii rătăcit, i prin curtea bisericii: „Unde vă
este turnul Colt, ei, risipitorilor de nepret, uite mos, teniri
strămos, es, ti?”...
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Guvernul, parlamentul, ministerele, biroul cenzurii,
legat, iile străine, cafeneaua „Caps, a”, bodega „Mircea” s, i
Calea Victoriei, de la „Hotel Bulevard” până la Ateneu, s-
au instalat la Ias, i. În Bucures, ti n-au mai rămas, probabil,
decât provincialii surprins, i de evenimente.

Când te mut, i dintr-un apartament în altul, iei cu tine s, i
mobilele, s, i telefonul, s, i lămpile electrice, dacă le-ai insta-
lat tu. Nimic mai natural, dar, ca Bucures, tii să se mute la
Ias, i cu tot ce-i apart, inea. Noul apartament era mai strâmt,
dar mai sigur. Era plin de igrasie s, i de plos, nit, e, dar nu
avea nici un fel de „Herr” doctor de la Heidelberg s, i nici
un strateg bulgar. Fiecare se aranja după putint, ă sau, mai
bine zis, după noroc, intervent, ia autorităt, ilor nu putea
mări cu nimic bunăvoint, a localnicilor. Saloanele, birou-
rile s, i sufrageriile fuseseră desfiint, ate. Toate încăperile
unui apartament trebuiau de acum înainte să servească
numai de odăi de dormit, Ias, ii fusese transformat într-
un vast dormitor de seminar, fiindcă dintre tot, i bursie-
rii statului, seminaris, tii singuri obis, nuiesc să se închine
seara la culcare s, i dimineat, a la sculat. Seminaris, tii Ias, ilor
erau bucures, tenii, care, neputându-se dezmetici încă de
emot, ia primelor zile, continuau să invoce pe Dumnezeu s, i
pe Maica Domnului, la fiecare pas, măsurat în ritmul unei
procesiuni religioase, de-a lungul străzilor supraîncărcate
de atâtea ornamente inutile. Era ca s, i cum s-ar fi căutat
mijlocul să transport, i cu o singură roabă, dintr-o singură
dată, o întreagă claie de fân.

Alimentele începuseră să se împut, ineze. Aprovizio-
narea devenea tot mai anevoioasă. Speculatorii îs, i frecau
mâinile de bucurie s, i domnul Aivazian pleda pentru valo-
rificarea momentului oportun.

— Acu-i acu!... îmi explica dânsul cu voluptatea pisicii
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care a descoperit ascunzătoarea s, oarecelui flămând. Cine
nu s, tie să profite la timp, s-a curăt, at. As, a ocazie, mai rar...
Dumneata s, tii cum a făcut milioanele Rothschild? Eu îl
ascultam fără să-l pot pricepe. Las, itatea mea se generali-
zase până s, i asupra perspectivelor îmbunătăt, irii sigure a
stării mele materiale.

Des, i banale s, i lipsite de orice spirit inventiv, planurile
domnului Aivazian erau totus, i grandioase. Câteva zile
oscilase între o ”Casă de schimb” s, i un restaurant popu-
lar. La început, aureola zarafului întunecase tichia albă a
birtas, ului. Într-o seară, însă, mă anunt, ă triumfător:

— S, tii, că m-am hotărât... Tot mai bine e un restau-
rant. Am s, i aranjat. O să fie o bodegă de lux, dar cu pret, uri
rezonabile, numai pentru persoane de seamă... as, a, inte-
lectuali ca dumneata... Vin s, i secărică o să fie din bels, ug.
D-astea nu duc grijă, în privint, a mâncării, însă, client, ii
o să se cam mult, umească cu ce s-o găsi... O să am iahnie
de cartofi, de fasole, de linte s, i tot felul de zarzavaturi...
M-am aprovizionat pentru toată iarna. Din când în când,
o să fie s, i carne... fripturi reci mai ales... Astea au mare
căutare la băutură. Pentru cunoscut, i însă, ca dumneata,
ca altul, o să se găsească din când în când s, i câte o pasăre,
iepure, pes, te de la Galat, i... Am eu grijă de oamenii mei!...
N-o să ducet, i nici o lipsă... O să vedet, i... O să coc dovleac
în fiecare zi... Ăsta e bun pentru stomac. Apoi, joia s, i du-
minica o să fac iaurt... s, i dacă vad că are cătare, introduc
s, i orezul cu lapte... Ce zici.?... As, a e că am nimerit-o?...

— Excelentă afacere!...
— Duminică îi facem inaugurarea.
— S, i unde ai găsit localul?
— În strada Brătianu... Era dugheana unui ramagiu,

unul d’ ăia care încadrează fotografii... Cine dracul o să-i
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mai cumpere lui fleacuri de astea, pe vreme de război !. . .
I-am dat trei mii de lei s, i l-am scos din prăvălie s, i din odaia
din fund. Bucătărie am găsit în curte.

Mă mai costă s, i aia cinci mii de lei pe an. Am luat-
o însă cu pivnit, a de lemne a proprietarului. Mucegăia
degeaba, t, inea pirostriile s, i cazanul de rufe în ea. Lemnele
o să s, i le pună în curte sau pe sală, că are loc destul... Slavă
Domnului!... E casă veche, spat, ioasă, zidită din bels, ug, nu
glumă...

— Bravo, nene Aivaziane... să fie într-un ceas bun!...
— Să dea Dumnezeu!... Dar, vorba e... Vreau să-i pun

s, i o firmă... s, tii, as, a ca pentru bucures, teni... pentru lume
subt, ire... Ce zici dumneata?...

La „Mielul alb” sau la „Mielul de aur”? Strâmbai din
nas.

— „Mielul alb” prea e banal... s, i, la urma urmelor, de
ce să-t, i mint, i client, ii?... Parcă ai să pot, i să le dai vreodată
miel?...

Domnul Aivazian căzu pe gânduri.
— De!... Asta cam as, a e...
— Parcă „Mielul de aur” ar fi mai potrivit... Dacă n-o fi

mielul tocmai miel, dar ceva aur poate să iasă din afacerea
asta!...

— Ai dreptate... „Mielul de aur” e mai nimerit...
— Dar dacă vrei ceva cu adevărat simbolic, ceva, cum

zici dumneata, pentru lumea subt, ire, eu t, i-as, propune să-i
zici: la „Cocostârcul de aur”. . . s, tii că rândunelele, berzele
s, i cocostârcii sunt simbolul căldurii, luminii, tineret, ii, fe-
ricirii... tot ce vrei... adică simbolul unor vremi mai bune...

Domnul Aivazian mă fură s, iret pe sub gene, de teamă
să nu-mi bat joc de el.
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— Crezi c-ar merge la „Rândunica de aur”?
— N-ar fi rău... Dar rândunica prea e mică. Cât aur

poate să intre într-o rândunică?... Nimica tot... Pe câtă
vreme, cocostârcul... e altceva...

Ia gândes, te-te dumneata... Un cocostârc de aur, în-
seamnă câteva milioane!...

— Bun. Să fie atunci cum zici dumneata, îi pun firma
la „Cocostârcul de aur”.

— S, i Dumnezeu, nene Aivaziene, fii sigur că o să-
t, i poarte de grijă, ca s, i cocostârcilor pe care îi gones, te
toamna s, i-i aduce înapoi primăvara...

Iată-mă s, i nas, ul bodegii domnului Aivazian. Situat, ia
mea la Ias, i este de-acum consolidată. Mi-am asigurat casa,
masa s, i concursul nelimitat al unui viitor erou al zilei.

Paralel cu marele război european, domnul Aivazian
este hotărât să intre s, i el în război cu înfometat, ii de la
Ias, i. Aviz client, ilor de mâine ai bodegii la „Cocostârcul de
aur”. {{*}} În stradă, primul cunoscut de care dau cu ochii
e Nicolas, a. Nu l-am mai văzut de câteva zile. Pare a-s, i fi
uitat toate jurămintele de dragoste din noaptea când ne-a
găsit Tatiana, bet, i mort, i. Îmbrăcat în manta, pare s, i mai
înalt. Vine spre mine încruntat.

Parca e un semnalizator de gară, uitat noaptea nea-
prins. Calcă greoi s, i îs, i mis, că mâinile ca două pendule de
perete.

— Zdravstvuite, Mircea Fedorovici... Pe tine te cău-
tam...

— S, i eu vreau să te văd, Nicolae Damianovici. Mi-era
dor de tine, ca de cei lăsat, i la Bucures, ti... N-ai idee ce
amărât sunt, Nicolas, a dragă!...

— S, i eu sunt amărât, dar mie nu mi-e dor de nimeni.
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— De când au căzut Bucures, tii, nu s, tiu cum... dar
parcă mi s-a rupt ceva din inimă...

— S, i mie mi s-a rupt ceva din inimă, dar nu de când
au căzut Bucures, tii.

— Ce vrei să spui, Nicolae Damianovici?
— Că es, ti un dobitoc!...
Violent, a tonului s, i greutatea epitetului mă puseră pe

gânduri.
Bănuii la început o intrigă a domnului Aivazian. Pro-

prietarul meu era capabil să ne joace pe amândoi, numai
să-s, i poată face afacerile lui.

— De ce sunt dobitoc, dragă Nicolas, a?... Fiindcă sunt
trist ca boul când îl duci la abator?...

— Es, ti dobitoc fiindcă nu trebuie să fii trist.
— Ar însemna să nu fiu român adevărat!... Ne-am

pierdut s, i capitala s, i jumătate din t, ară.
Rusul azvârli în mine cu ochii lui mari s, i rotunzi ca

două dubloane de aur. Mă apucă apoi de bărbie, mă zgâlt, âi
puternic, de-mi strivi limba între dint, i s, i frângându-mi
grumazul gâtului, ca să mă poată privi în ochi drept, îmi
spuse:

— Uită-te bine în ochii mei, Mircea Fedorovici... As, a...
Uită-te bine s, i ascultă ce-am să-t, i spun. Tu es, ti trist că ai
pierdut Bucures, tii, eu sunt trist că am pierdut o femeie...
Ce? Bucures, tii erau ai tăi?... Ce-t, i pasă t, ie de Bucures, ti?...
Ce o să-mi pese mie dacă s-o duce dracului Kievul, s, i Mo-
scova, s, i Petrogradul?... Ducă-se... Mai sunt oras, e în Ru-
sia... s, i dacă s-or sfârs, i cele din Rusia, până la Vladivostok,
găses, ti destule altele, câte vrei... Dar femeia pe care am
pierdut-o, era... Nu, nu... Mircea Fedorovici... iartă-mă...
Era să-t, i spun o minciună... Dar eu nu mint niciodată...
să s, tii... nici când sunt beat... t, i-o jur... Nu era a mea, dar
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speram că odată are să fie... De astăzi înainte însă, s-a
sfârs, it... Am pierdut-o pe Tatiana pentru totdeauna!...

Spovedania lui Nicolas, a mă schimbase, ca pe nevasta
lui Loth, într-o stană de sare. Îmi plecai capul spre umăr
s, i abia putui îngâna.

— Ai dreptate, Nicolae Damianovici... o femeie iubită
face mai mult ca toate oras, ele din lume!... Acum înt, eleg s, i
eu de ce es, ti trist...

— Tu însă n-ai de ce să fii trist... dă-l dracului de
Bucures, ti, că ăla nu era oras, ... Fii cel put, in tu vesel, Mir-
cea Fedorovici... Auzi tu ce-t, i spun eu?... Fii vesel, Mircea
Fedorovici... Fii vesel că Tatiana te iubes, te pe tine!...

Sfârs, itul frazei mă asasinase ca o pastilă de acid pru-
sic. Gura mi se încles, tase pe prima vocală a alfabetului s, i
brat, ele mi se răcise, ca s, i cum le-as, fi vârât în apele Bah-
luiului în ziua Bobotezei.

Abia târziu putui să-l întreb cu vocea umedă, ca s, i
colt, ul pleoapelor ce mi se topeau parcă de-a lungul obraji-
lor:

— De unde s, tii lucrul ăsta, Nicolae Damianovici?
— Mi-a spus-o chiar ea, s, i Tatiana nu minte. Mi-a

spus-o ca s-o s, tiu s, i eu... Noi as, a facem, când avem ceva
de spus... Nu ne ascundem nimic. Suntem ca frat, ii buni,
adevărat, i...

— Dar eu nu s, tiu nimic... T, i-o jur!...
— S, tiu că nu s, tii încă... D-aia t, i-am s, i spus-o... S-o

s, tii de la mine, nu de la ea... O femeie nu trebuie să se
înjosească niciodată până acolo.

— Dar, Nicolae Damianovici, eu nu vreau să-t, i fac nici
un rău...

Eu nu vreau să te fac să suferi. Nu vreau să-i fiu Tatia-
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nei decât prieten... sau, mai bine, nici nu vreau s-o mai
văd... ît, i jur că de azi înainte...

— Să nu juri, fiindcă n-ai să-t, i pot, i t, ine jurământul.
S, i e păcat. E păcat să nu juri adevărat... Ascultă, Mircea
Fedorovici... Vei face as, a cum ît, i spun eu, fiindcă numai
as, a Tatiana o să fie fericită... Si, pentru fericirea Tatianei,
eu mă sacrific oricând... Ai să-i spui Tatianei c-o iubes, ti...
S, i-ai s-o iubes, ti... Dar să o iubes, ti cu adevărat... Auzi tu,
Mircea Fedorovici?... Ai s-o iubes, ti cu adevărat s, i n-ai s-
o faci să sufere niciodată, fiindcă, altfel... S, i pumnul lui
Nicolae Damianovici se ridică în aer ca un ciocan de uzină,
gata să cadă pe fierul înros, it în foc de pe nicovală...

— Capul tău, Mircea Fedorovici, n-o să reziste nici
măcar cât Bucures, tii... s, i-acum, să vorbim de alte lucruri...
{{*}} Iată ce însemnează a fi erou!... O scrisoare cu adresa
gres, ită, o pălărie schimbată fără voie, o confuzie de per-
soane sau un glont, scăpat dintr-un revolver pe care îl cre-
deai gol, te pot pune alături de Valter Mărăcineanu, la
Grivit, a sau de Napoleon Bonaparte, la Arcole.

Docil s, i lipsit de orice init, iativă, eroismul se t, ine după
tine ca umbra după un câine cu ciolanul în gură. Mes, tes, ugul
cel mare e numai să s, tii cum s, i când trebuie să pui stăpâ-
nire pe el. Feres, te-te de umbra de pe luciul apei, fiindcă
apele pot fi adânci s, i în cazul acesta eroismul devine inutil.
Opres, te-te însă în fat, a umbrei de pe un soclu de marmură
sau chiar de granit ordinar. Pietrele acceptă s, i conservă
tot felul de zgârieturi, chiar dacă nu sunt tocmai inscript, ii
comemorative.

Cu alte cuvinte, nu face ca Valter Mărăcineanu s, i în-
cearcă să faci ca Napoleon Bonaparte. De pe urma celui
dintâi, rămâne numele unui scuar în fat, a Ministerului
de Război din Bucures, ti, de pe urma celui de-al doilea, o
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coloană de bronz în Place Vendôme din Paris.
Mi-e teamă însă că balastul las, ităt, ii mele cotidiene o

să mă împiedice să m-agăt, de nacela balonului care m-ar
putea ridica până în al s, aptelea cer. În materie de dragoste,
nu m-am ridicat niciodată as, a de sus. Peste înălt, imea
unui pat, a unei sofale turces, ti, sau chiar a unui fotoliu
englezesc n-am trecut niciodată. Am renunt, at la recordul
înălt, imii, în favoarea eroilor care, în caz de accident, au
cel put, in scuza că se pot prăbus, i cu cinste. S, i afară de asta,
nu înt, eleg dragostea cu epitropie. Pumnul lui Nicolas, a nu
este un lucru de neglijat.

Misticismul sufletului slav ia câteodată forme de cor-
puri contondente. Îl voi evita dar, pe cât îmi va sta cu
putint, ă. Atitudinea discretă formează primul capitol din
catehismul las, ităt, ii. Dacă Tatiana m-a făcut cu adevărat
stăpânul inimii sale, vor lăsă-o să mă iubească „în pace
s, i onor”, as, a cum pretinde suveranitatea unui rege. Dar
atâta tot. N-am să-i spun niciodată că o iubesc, s, i dacă, în-
tâmplător, va căuta să-mi dea de înt, eles, ea, lucrul acesta,
voi căuta să mă spăl pe mâini ca Pilat din Pont. E singurul
act de eroism cu care îmi pot răscumpăra las, itat, ea de a nu
putea iubi o femeie decât în termenele prescrise de legea
chiriilor... {{*}} Un automobil se opres, te lângă mine. Toto
îmi face semn să mă urc lângă el. Mă despart de Nicolas, a,
după ce-l prezint s, efului de cabinet cu indicat, ia specială:
„un mare prieten al românilor”. Lui Toto, însă, prietenia
rus, ilor de la Ias, i îi era indiferentă. Ar fi preferat poate s, i
el, ca s, i mine, prietenia rus, ilor de pe front...

Atitudinea aliat, ilor nos, tri de la nord îl exaspera mai
rău ca perspectiva unei noi remanieri a guvernului. Prima
se făcuse, din fericire, fără prea multe emot, ii. Ministe-
rul de interne se schimbase. Toto însă rămăsese. Războ-
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iul putea, dar, să continuie. Probabil că printre ofit, erii
de rezervă de pe front, foarte mult, i erau gata să facă, nu
importă ce sacrificiu, pentru a-s, i putea îmbrăca din nou
hainele civile. Las, itatea lor însă, nu era mărturisită s, i, în
afară de sfântul Augustin, nimeni nu i-ar fi putut pedepsi.
Superb era însă eroismul s, efilor de cabinet, care îmbră-
caseră uniforma ofit, erilor de rezervă chiar din prima zi a
mobiliză rii. Prietenul meu Toto fusese chiar înaintat la
gradul de căpitan.

Nu-i mai lipsea decât o decorat, ie cu spade pentru fapte
vitejes, ti s, i o misiune oficială la Londra sau Paris.

Jenat probabil s, i el de anemia ierarhică a celor trei
trese de aur, Toto mă întrerupse brusc, tocmai când felici-
tările mele păreau mai sincere.

— Ai văzut cum a fugit?... Asta e cea mai mare porcărie
pe care am văzut-o.

Credeam că vorbes, te de nevasta colonelului care nu-i
acordase nici măcar grat, ia să-l as, tepte la Ias, i. Încercai dar
să-l mângâi:

— Ei, s, i. . . Să-i fie de bine!... Doar n-ai vrea să te sinu-
cizi pentru o femeie?... Toto holbă ochii la mine.

— Care femeie?
— Cum care femeie? Jenny!... Nu vorbes, ti de Jenny?...

s, tiam mai dinainte, dar nu vream să-ti spun, ca să nu-t, i
faci sânge rău... A plecat la Hus, i.

— Jenny e la Hus, i?
— Sigur. Cum?... Tu nu s, tiai încă unde e?...
— Eu am fost chiar aseară la ea!...
De data asta, era rândul meu să holbez ochii la el.
Nu vorbeai de Jenny?
— Nu.
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— De cine atunci?
— De Blebea!...
— Dar Blebea trebuie să fi plecat la Botos, ani, la s, coala

militară, iar ît, i faci spaimă degeaba, ca la Bucures, ti, când
credeai că s-a strecurat printre rândurile dus, mane...

— Ba e chiar la Bucures, ti. S-a întors de la Ias, i în ajunul
intrării nemt, ilor s, i a rămas acolo. De data asta, nu mă
mai îns, el. Era omul lui Von den Busche s, i acum o să fie
directorul ziarului oficios al comandaturii lui Mackensen.

Nu s, tiam ce să-i răspund. Graba cu care amestecasem
numele celor două persoane, deopotrivă de periculoase
relat, iilor mele personale cu Toto, mă pusese într-o vădită
inferioritate. Tăceam din gură, exersându-mi elocvent, a
numai cu limbajul sprâncenelor s, i umerilor.

Bănuitor însă, Toto reluă discut, ia:
— Dar cu Jenny ce este? Când a fost la Hus, i? s, tii ceva

precis? Căzusem singur în capcană. Prietenul meu avea
toate calităt, ile de pe lume, afară de una singură: era mai
prost ca mine. Răspunsei dar, aproape fără să mă gândesc:

— S, tiu ce mi-a spus ea. Dacă avea de gând să stea la
Ias, i, de ce m-a mint, it că pleacă la Hus, i? Toto se jena parcă
să-mi răspundă imediat. Dar odată s, i odată tot trebuia să
aranjeze cu mine s, i afacerea asta. Făcu, deci, o supremă
sfort, are s, i cu vocea lui confuză de cobză, începu să mă
mustre:

— Fiindcă a vrut să scape de tine. Prea o plictiseai
cu curtea... Să-t, i fie rus, ine. Ce?... Credeai că n-o să-mi
spuie?...

Pericolul trecuse. Toto Radian trebuia să-mi rămână
acelas, i prieten bun de mai-nainte. Pentru aceasta însă,
era nevoie să încep cu ofensiva s, i încă repede detot.

— Es, ti un caraghios, dacă ît, i închipui că era lucru
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serios... Ce? Altă treabă n-am acum decât să mă leg de
amanta ta?... Jenny însă este o femeie imposibilă... Să
s, tii. E plină de fumuri. Dacă nu-i faci curte, se supără
că nu-i dai atent, ie s, i te face rău crescut... Dacă îi faci, se
supără că n-o respect, i s, i te face obraznic. Nu-i pot, i fi pe
plac niciodată... Pesemne că de când te iubes, te pe tine, s-a
zăpăcit as, a!...

Toto surâde s, iret... Amant, ii s, i strut, ii înghit tot felul
de lucruri imposibile.

Eu, însă, continui ofensiva printr-o mis, care de învălu-
ire:

— S, i dacă e vorba de supărare, mi se pare că eu am
dreptul să mă supăr, nu ea... Iată pentru ce a făcut Dum-
nezeu femeia... Să bage dihonie între prieteni.

Toto caută să mă linis, tească. A fost o simplă glumă.
Jenny nu s-a plâns de purtarea mea. A încercat să-l facă
însă gelos. Dar nu s-a prins... Toto cunoas, te sufletul femei-
lor, cum îs, i cunoas, te Frantz Ioszef popoarele monarhiei!...
Pronostichează imediat unde e dragoste adevărată s, i unde
nu e decât interes. Dar în dragoste as, a este — cei care se
iubesc, caută să se singularizeze chiar cu riscul sacrificării
vechilor prietenii. S, i Jenny, care s, tie să facă deosebirea
între bărbat, i, după rezultatele obt, inute în propriul ei labo-
rator, tratează anemia cerebrală cu stricnină s, i hipertrofia
nervoasă cu bromură...

Când voi vedea-o, am s-o felicit. Era cea mai potrivită
alegere ce-ar fi putut-o face. Recunosc că Toto îmi este su-
perior din toate punctele de vedere. Nu s, tiu dacă războiul
a inversat nomenclatura valorilor.

Constat însă că s, eful de cabinet al ministrului de in-
terne ne bate cu câte zece lungimi de cal, s, i pe mine s, i pe
căpitanul de jandarmi, proprietarul chipiului din fereastra
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odăii doamnei Jenny colonel Vasilescu.
Noi suntem două las, ităt, i anonime — unul mobilizat la

cenzură s, i altul detas, at pe lângă lagărul internat, ilor civili
de la Hus, i. Toto, însă, e las, itatea oficiala, care veghează
la... îndestularea eroilor de pe front!...

De data asta, bunăoară, se duce la gară să se intere-
seze dacă nu cumva a sosit de la Odesa vagonul special
cu smochine, ciocolată, rahat s, i biscuit, i. E darul pe care
generalul-s, ef al aprovizionării ruses, ti l-a făcut aprovizio-
nării românes, ti pentru nevoile frontului nostru.

Cozonacii Mariei Antoaneta îs, i pierduseră ultima lor
rat, iune istorică.

Regina Frant, ei formulase un simplu deziderat. Gene-
ralul rus îl tradusese în fapt...

Istoria se repetă însă, cu precizia reaparit, ei unei co-
mete cu sau fără coadă. Astronomii naivi îs, i închipuie că
vizitele acestor musafiri ceres, ti se datoresc calculelor lor.
E una din put, inele mângâieri ale specialis, tilor. Cei care
vor avea însă norocul să se înfrupte din ciocolata, rahatul,
smochinele s, i biscuit, ii mărinimiei ruses, ti, se vor întreba
nedumerit, i cum au putut ajunge până pe front aceste co-
mete alimentare, neprevăzute până atunci în calculele
privat, iei lor cotidiene. S, i poate că cel mai vechi contin-
gent de pe front îs, i va aduce aminte că la el în sat aparit, ia
unei comete însemna sfârs, itul lumii s, i, strângând în jurul
lui pe cei mai tineri, le va s, opti în taină, de frică să nu-l
audă don’ căpitan:

— Ascultat, i-mă pe mine, măi frat, ilor, că eu sunt mai
bătrân ca voi... Asta e grijania itindent, ei ca să murim ba-
rim împărtăs, it, i!. . .
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VIII
„COCOSTÂRCUL DE AUR” S, I

„PORUMBIT, A DE PORT, ELAN”

Bodega domnului Aivazian nu are în aspectul ei nimic din
grat, ia păsării călătoare care i-a dat numele firmei. Din
stradă, prin geamul vitrinei pătrate s, i al us, ii dreptunghiu-
lare, nu se văd decât perdelele galbene-limonii, pe fondul
cărora literele albe ale celor doua inscript, ii „Cocostârcul
de aur” s, i „Intrare” par nis, te fărâmituri de brânză de oaie,
presărate neregulat în două ceaune de mămăligă.

Pasărea călătoare, însă, nu există decât în cele s, apte
vocale s, i nouă consoane ale alfabetului. Cocostârcii, pro-
babil din cauza sezonului înaintat, plecaseră din Ias, i spre
Constantinopol s, i, în lipsa modelului autentic, zugravul
n-avusese după ce să-i facă portretul.

Fat, ada localului era, dar, severă s, i discretă, as, a cum
se cuvenea să fie o bodegă născută din nevoile războiului.

Interiorul, însă, dovedea oarecare preocupare de con-
fort din partea patronului, care cumpărase, de ocazie, zece
mese s, i treizeci s, i două de scaune, de forme s, i stiluri dife-
rite. Peret, ii erau albi s, i se terminau în tavan printr-un che-
nar cu as, a-zise motive românes, ti, vopsit, bineînt, eles, cu



ros, u, galben s, i albastru. Tariful consumat, iilor, o ordonant, ă
a prefecturii de polit, ie s, i două cromolitografii — una cu
„Maurul din Venet, ia” s, i alta cu „Bărbierul din Sevilia” —
formau podoabele artistice ale acestui interior de strict
interes practic. Ca să facă mai mult efect, domnul Aiva-
zian spânzurase în perete o piele de leopard, pe care până
atunci o avusese în odaia să de culcare. Tejgheaua era un
fel de pupitru de s, coală, iar în dosul ei, un dulap cu gea-
muri adăpostea garnitura sticlelor cu băuturi spirtoase.
Cont, inutul lor, însă, nu corespundea etichetelor. El era
unul s, i acelas, i, des, i domnul Aivazian marcase pe sticle
pret, uri diferite, precum să se s, tie că romul e mai ieftin de-
cât coniacul, coniacul mai ieftin decât vis, inata s, i vis, inata
mai ieftină decât benedictina.

Ziua inaugurării ne adunase ca în corabia lui Noe,
toate vietat, ile pământului, care în momentul acela se redu-
ceau la diferite categorii de mobilizat, i pe loc sau detas, at, i la
serviciile de specialitate. Catalogarea las, ităt, ii după specialităt, ile
viet, ii era singurul lucru pe care îl imitaseră m cu succes
de la nemt, i. Erau de fat, ă reprezentant, ii autorităt, ilor ci-
vile s, i militare, reprezentant, ii presei, ai „Crucii ros, ii” s, i ai
cenzurii.

Erau de fat, ă chiar un căpitan de la comenduire, doi
comisari de la prefectura polit, iei, un ofit, er aviator francez,
un inginer american de la căile ferate, trei ofit, eri rus, i s, i
un popă român-ortodox. Domnul Aivazian nu uitase pe
nimeni dintre cei care ar fi putut să-i fie vreodată de folos.
Mai eram, apoi, eu cu Toto s, i, bineînt, eles, Nicolas, a cu
Tatiana.

Ne înghesuiam unii într-alt, ii, fără să ne mai cerem
„pardon”, ne vorbeam, fără să ne cunoas, tem s, i ciocneam
paharele, fără nici un entuziasm, fără nici o legătură sufle-
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tească, fără nici o sperant, ă de mai bine, ca s, i cum fantezia
mediocră a unui mare agricultor ar fi amestecat în aceeas, i
banit, ă s, i grâu, s, i porumb, s, i orz, s, i secară.

Nicolas, a bea s, i servea de interpret. Traducerea fiecă-
rui compliment la adresa patronului era apreciată după
felul băuturii care se schimba în pahar. Nicolas, a bea de
toate s, i făcea la tot, i declarat, ii de dragoste s, i cursuri de
umanitarism. Tatiana ne măsura cu ochii pe fiecare s, i, în
gând, ne punea parcă note de sârguint, ă s, i bună purtare.

De data asta, o pot vedea mai de aproape. O pot judeca
la lumina zilei s, i-i pot aprecia podoabele luminoase cu
care fiint, a ei orbise pe Nicolae Damianovici, care o iubea
până la sacrificiul de a o respecta toată viat, a.

Nicolas, a avea, poate, dreptate. Tatiana e o porumbit, ă
de port, elan străveziu. Bet, ivii din bodegă o murdăresc cu
ochii s, i cu gândurile ascunse.

Privirea mea de colect, ionar, însă, întârzie pe luciul
obrajilor ei de caolin, ca s, i cum ar vrea să-i descifrez marca
fabricii. E un „Sevres”, un „Meissen”, un „Nymphenburg”,
un „Alt Wien” sau un „Kutany?”...

E o piesă rară, o piesă unică poate, modelată într-un
acces de nebunie s, i arsă într-un cuptor supraîncălzit, care
a dat pământului strălucirea unui spectru solar, simplifi-
cat la roz, albastru s, i argint. N-as, putea spune pentru ce e
frumoasă, fiindcă pentru religia frumosului nu s-a întoc-
mit încă un catehism. Nu seamănă însă nici cu Jenny, nici
cu Lotty s, i nici chiar cu Viki. Nu seamănă cu nici una din
femeile cu care mi-am familiarizat ochii s, i mi-am domes-
ticit amintirea. E un amestec ciudat din tot ceea ce arta
a putut realiza mai sintetic s, i mai înrudit cu intent, ia pre-
mergătoare creat, iei: o icoană de Panselinos s, i o infantă de
Vélasquez, o stampa japoneză s, i „Olympia” lui Manet. E
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parcă duhul sfânt coborât în formă de porumbit, ă în mijlo-
cul acestei mlas, tini omenes, ti, în care orăcăitul batracian
din jurul „Cocostârcului de aur” salută, în acelas, i timp, s, i
reînvierea s, i apropierea mort, ii.” Femeia asta a venit aici
pentru mine. Prezent, a ei îmi sugrumă până s, i init, iativa
unui eroism problematic. Las, itatea mea se coboară de
data asta până sub temelia edificiului meu sentimental.
Altă dată mi s-ar fi dat cel put, in mângâierea unui simu-
lacru de luptă. De data asta însă, nu voi putea avea nici
măcar curajul unei rezistent, e convent, ionale.

Luarea în stăpânire a trofeului profan se va face după
protocolul impus de cel mai tare. S, i cel mai tare dintre noi
doi este ea. Simt că n-as, putea-o violenta nici măcar cu
completa mea resemnare. Nicolas, a avea dreptate. Tatiana
trebuie iubită. Dar pe Tatiana n-o pot, i iubi decât făcându-
te tu, mai întâi, iubit de ea. S, i Nicolas, a n-a mint, it. Tatiana
mă iubes, te. Tatiana mă urmăres, te cu ochii, discret, ca
fumul t, igării ce mângâie portretele din perete, în drumul
lui spre tavan. Insistent, a ei mă face să ros, esc. Din bucuria
clipei, se desprinde, însă, regretul eternităt, ii. E ca s, i cum
s-ar împlini ultima dorint, ă a unui condamnat la moarte.
S, i cel care n-a pret, uit până acum viat, a altora începe să se
tocmească cu propria lui viat, ă...

Cu cit mă uit mai mult la Tatiana, cu atât îmi dau
seama că până azi n-am cunoscut încă femeia. De-acum
pot să-mi înstrăinez întreaga mea colect, ie de bibelouri.
Oricât le-am crezut de felurite, toate laRos, u, galben s, i
albastru 87 unloc nu fac nici cât fotografia unei femei ade-
vărate. Dar Tatiana este, oare, cu adevărat o femeie?...

Pentru ce femeia, pe care o iubes, te Nicolas, a, mă iubes, te
pe mine?...

Nu cumva Mircea Fedorovici nu-i decât umbra lui
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Nicolae Damianovici prelungită pe luciul unui lac, de răsă-
ritul lunii pline?... Dacă Nicolas, a n-a înt, eles gândul adevă-
rat al Tatianei, când i-a spus că mă iubes, te pe mine?... În-
cep să tremur. Îmi simt tâmplele reci s, i sloiul de gheat, ă în-
cepe să coboare din creier prin toate arterele s, i vinele mele,
în a căror plasă de mătase ros, ie închisesem porumbit, a de
port, elan, ca într-o colivie agăt, ată de vârful ventricolului
stâng.

Pentru prima oara, o femeie îmi dă vertijul prăpastiei
sufletes, ti. Începe să-mi fie frică s-o mai privesc. As, vrea să-
mi închid ochii, să nu mai văd nimic. Dar dacă, în timpul
ăsta, Tatiana prives, te pe altul?..., Tatiana, Tatiana!... Simt, i
tu, cum EU am început să te iubesc, nu TU?... Încerc să
mă apropii de ea. Picioarele, însă, îmi sunt mai grele ca
rot, ile unui obuzier, împotmolit în mlas, tinile Neajlovului...
Dacă Tatiana îmi va întoarce spatele?... Dacă Tatiana nu
mă iubes, te pe mine?...

Dacă Nicolas, a s-a îns, elat?... Îmi tremură trupul ca o
piele tăbăcită de bivol, pe care un tobos, ar, înnebunit subit,
ar bate s, arja unei divizii de cavalerie destinată sacrificiului
până la ultimul cal s, i călăret, ... Ce-mi trebuie, să pornesc
s, i eu în fruntea ei?... Care e băutura cu care îs, i potolesc
setea mort, ii imediate eroii de mâine? Domnule Aivazian,
domnule Aivazian!... Destupă sticla din care n-ai dat ni-
mănui să bea... Umple-mi din ea cel mai mare pahar din
bodega dumitale s, i dă-mi să-l sorb până la fund, ca să pot
striga imbecililor îmbuibat, i de alcool s, i prostitut, ie:

— În lături, las, ilor, facet, i loc eroului, gata să moară
pentru dragostea Tatianei, fiindcă pe Tatiana n-o poate
iubi decât un erou... s, i dintre voi tot, i, eu singur pot iubi
pe Tatiana... Eu singur iubesc pe Tatiana... iubesc pe Ta-
tiana... iubesc pe Tatiana!... {{*}}
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— Nu te-am văzut de mult, Tatiana Grigorievna.
— Eu te-am văzut mereu, Mircea Fedorovici.
— Unde?
— Pestetot...
Tăcui o clipă, ca s, i cum as, fi căutat să ghicesc unde

m-ar fi putut vedea Tatiana. Ea zâmbea s, i mă privea drept
în ochi.

— De ce nu m-ai oprit, să-mi vorbes, ti?
— Dar eu t, i-am vorbit tot timpul.
De data asta, Tatiana nu mai zâmbea. Îs, i ridicase

mâna dreaptă până aproape de gură s, i privea încruntată
cornalina inelului din degetul arătător.

— E o glumă ce-mi spui... Nu?
— Eu nu glumesc niciodată... N-am timp de glume...
— Dacă este as, a, spune-mi ce t, i-am răspuns când mi-

ai vorbit. Eu nu-mi mai aduc aminte.
— Ai tăcut din gură... N-ai vrut să-mi răspunzi nicio-

dată.
— Poate că mi-ai vorbit ruses, te.
Tatiana ridică din umeri s, i o strâmbătură vulgară îi

răsuci buzele ca două foi de porumb, fragede...
— Inima nu vorbes, te decât o singură limbă!... Încercai

să-i apuc mâna. Fiindcă nu i-o puteam mus, ca de bucurie,
vream să i-o sărut măcar. Tatiana se feri însă s, i-mi zise:

— Hai să plecăm de aici. Bet, ivii ăs, tia mă dezgustă.
— Luăm cu noi s, i pe Nicolas, a?...
— A, nu... Eu nu umblu pe stradă cu doi bărbat, i deo-

dată.
Probabil că plecarea noastră fusese observată s, i chiar

comentată.
Dacă Nicolas, a n-ar fi fost de fat, ă, faptul acesta m-ar
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fi încântat. Gândul, însă, că l-as, fi putut face pe el să su-
fere, mă întrista s, i pe mine. În stradă, mâinile noastre se
întâlniră ca doi soboli ce s-ar fi căutat pe sub pământ. Ce-i
puteam spune mai mult decât:

— Te iubesc, Tatiana.
— Exact acelas, i lucru vream să t, i-l spun eu.
— Te iubesc, Tatiana... M-auzi tu?... Te iubesc!...
— N-aud nimic... Nu vreau s-aud nimic... Nu face

zgomot pe stradă, că se uită oamenii la noi.
— Unde vrei să mergem, atunci?
— La tine acasă. În colt, ul străzii Brătianu cu strada

Muzelor, doamna Jenny colonel Vasilescu se despărt, ea
tocmai de căpitanul de jandarmi. Căutai un pretext să-
i atrag atent, ia. Voiam cu tot dinadinsul să fiu văzut în
intimitatea unei femei frumoase. Oprii pe Tatiana s, i-i
spusei:

— Vezi pe doamna de alături? E amanta lui Toto, pe
care-l îns, ală cu căpitanul de care s-a despărt, it adineaori.

Tatiana întoarse capul cu dezgust.
— Femeile voastre nu s, tiu să respecte bărbat, ii de la

care îs, i împrumută propriul lor prestigiu. Noi, însă, nu ne
îns, elăm niciodată bărbat, ii cu care trăim, îi schimbăm cu
alt, ii care ne plac mai mult, dar nu-i înjugăm niciodată ca
pe boi, câte doi, la plug...

Morala porumbit, ei de port, elan ar fi înviorat poate
tristet, ea lui Nicolas, a, care continua să bea la „Cocostâr-
cul de aur” în sănătatea ei s, i în ciuda problematicului său
număr de ordine. {{*}} De când au căzut Bucures, tii, mi-
am dat seama că s, ederea mea la Ias, i depinde de victoria
finală. Nu s, tiam care anume din beligerant, i va aduce, ca
Salomeea, pe tipsia de argint, capul lui Ion Botezătorul.
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Oricare ar fi fost rezultatul războiului însă, s, tiam că
Bucures, tii vor rămâne mai departe capitala României de
mâine. Până atunci dar, Ias, ii trebuiau să mă adăpostească
cu toată cinstea cuvenită unui evacuat oficial. Cu învoirea
domnului Aivazian, deci, îmi transformasem odaia după
chipul s, i asemănarea Zeului vagabond care poposise în
ea, fără termen s, i fără obligat, ii legale. Starea de asediu
mă punea la adăpostul oricărei neplăceri de ordin mate-
rial, vizavi de proprietarul meu. Mi-am reconstituit, în
parte dar, odaia mea din strada Carol, cu personalitatea
rafinamentului primitiv, potrivit vremurilor except, ionale
prin care trecea toată lumea. Târgul Cucului îmi furnizase
câteva lucruri de pret, , pe care nu le-as, fi putut găsi nici
în Calea Vacăres, ti a Bucures, tilor. Înnădisem firul celor
aduse cu mine de firul celor găsite la Ias, i s, i făcusem din
odaia domnului Aivazian un labirint minuscul, pe peret, ii
căruia ochii unui nou-venit s-ar fi putut pierde ca s, i Teseu
prin coridoarele lui Minos.

Tatiana prives, te uimită în jurul ei. Lăcomia slavă în-
cepe totdeauna cu unul din cele cinci simt, uri. Individual,
se continuă cu pofta de mâncare, băutură s, i dragoste, iar
colectiv, se încheie cu mirajul stăpânirii Constantinopo-
lului. Lăcomia Tatianei a început cu ochii s, i are să se
sfârs, ească probabil cu gura.

— Unde te-ai născut tu, Mircea Fedorovici?
— La Bucures, ti.
— Ce anume rasă românească reprezintă Bucures, tii?
— Propriu-zis, nici una... E un amestec savant din sân-

gele diferit, ilor client, i ai unui laborator de analize medicale.
Negustorii sunt ovrei, birjarii sunt muscali, servitorii sunt
unguri, croitorii sunt nemt, i, lăutarii sunt t, igani, birtas, ii
sunt francezi s, i oamenii politici sunt parte greci, parte

108



armeni, parte albanezi. Români adevărat, i nu sunt, proba-
bil, decât funct, ionarii inferiori — singurii cărora li se cer
actele stării civile, la intrarea lor în slujbă.

Tatiana crede că glumesc. Numără pe degete toate
categoriile de bucures, teni s, i, după ce sfârs, esc, mă întreabă
din nou:

— Dar tu nu es, ti român?
— Ba da... Eu sunt oltean.
— Ce însemnează asta?
— Un fel de român cu douăzeci s, i patru de măsele, cu

cămas, a lungă până la glezne, cu cut, it la brâu, cu o garoafă
ros, ie după urechea dreaptă, s, i cu tot, i sfint, ii din calendar
pe buze.

— Ce caut, i, atunci, la Bucures, ti?
— Fiindcă oltenii cutreieră toată t, ara. Vând zarzava-

turi s, i fructe, fură găinile din curt, ile boierilor, înmult, esc
populat, ia cu copiii din flori ai bucătăreselor s, i învat, ă pe
candidat, ii la cetăt, enia română să cânte Doina.

Tatiana s, i-a aruncat haina de blană pe pat s, i a rămas în
s, ort, ul alb de infirmieră la „Crucea ros, ie”. Aiurelile mele în-
cep s-o intereseze. O consultat, ie medicală se impune. Pen-
tru diagnostic, însă, medicul are nevoie să mai cunoască
s, i alte simptome.

— Cum se face, atunci, că te-ai născut la Bucures, ti?
— Fiindcă a fost o nas, tere incidentală, dacă nu chiar

accidentală...
Tatiana s-a lungit pe pat ca un Harun al-Ras, id, acordându-

mi s, i cinstea sexului s, i întâietatea cuvântului de aur al
S, eherezadei.

— Povestes, te-mi viat, a ta, Mircea Fedorovici... Vreau
să s, tiu mai întâi dacă merit, i să te iubesc.
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Mă apropii de dânsa cu ochii fragmentat, i în elipsa
primei rugăciuni din ierarhia dragostei. Tatiana s-a ghe-
muit însă lângă perete s, i, cu vocea ei severă, mă t, intuies, te
locului:

— Stai pe scaun, dacă nu te mai t, in picioarele s, i povestes, te-
mi, mai întâi, viat, a ta, Mircea Fedorovici. Altminteri, plec
s, i nu mă mai vezi niciodată.

Mă supun ca un copil sau, mai bine zis, anticipez su-
punerea octogenarului căzut în vârsta copilăriei.

— M-am născut la Bucures, ti, fiindcă preludiul nas, terii
mele a fost moartea tatei. Sunt un copil postum, Tatiana.
Noroc însă că n-am întârziat decât s, apte zile după moartea
tatei. Altminteri, nu t, i-as, fi putut spune azi, exact, al cui
sunt. As, fi preferat, desigur, să mă nasc s, i eu acolo unde
îmi este obârs, ia strămos, ilor. Graba tatei, însă, a făcut să
văd lumina zilei în oras, ul unde el închisese ochii pe vecie.
Poate vrei să s, tii cine a fost tata?... N-a fost nici boier, nici
mojic. Era exact ceea ce unii ar putea să fie, dacă ar voi,
iar alt, ii vor să fie, fără să poată.

Era negustor de pietre s, i metale pret, ioase. Era un su-
flet de artist vagabond înfrăt, it cu clipa viet, ii trăită integral.
Vântura t, ara în lung s, i în lat. Cumpăra unde găsea, vindea
unde putea s, i, la nevoie, schimba o piatră de topaz, pe o
damigeană de Drăgăs, ani vechi s, i două pietre de smarald
sau safir, pe doi ochi de fată mare. Iartă-mă, dacă eu nu-i
pot semăna întru toate. Dar de când s-a început războiul,
nimic din ce este nu se mai aseamănă cu ce-a fost. Au-
rul s, i pietrele pret, ioase le-am trimis la voi, la Moscova,
Drăgăs, anii au fost distrus, i de filoxeră s, i fetele mari s-au
făcut surori de caritate.

Tatiana bate din palme s, i-mi dă să înt, eleg că nu mai
este nici ea fată mare.
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Eu încep să simt greutatea răspunderii mele de istoric
fără pergamente domnes, ti s, i galerii de portrete strămos, es, ti.
Ce mult as, fi dat, să-l fi putut avea pe tata cu mine, mă-
car într-o simpla fotografie!... L-as, fi păstrat în carnetul
meu de identitate, fiindcă sufletele copiilor, de cele mai
multe ori, se tocesc mai repede ca actele stării civile. L-as,
fi consultat în momentele mele de grea cumpănă s, i l-as, fi
impus controlului Tatianei, să-mi spună dacă semăn cu el,
sau dacă nu cumva păstrez din gres, eală o altă fotografie
decât a tatei. Îmi dau seama că toate bănuielile mele din
clipa aceea sunt abjecte.

As, prefera să renunt, chiar la despuierea scrutinului
meu de familie.

Tatiana însă mă teorizează. S-a întins în pat ca o
strună de argint pe pântecele unei viori s, i se uită t, intă
în ochii mei ca un „Aeternum vale” de pe poarta unui cimi-
tir! s, i mă gândesc că o strună de vioară poate plesni, iar
pe poarta unui cimitir pot, i intra, câteodată, fără să mai
ies, i afară. Îi încep, dar, povestea viet, ii mele cu sfârs, itul
viet, ii tatălui meu, săvârs, it în noaptea revelionului din 1881.
Amănuntele complete nu le cunosc nici eu. Prietenii tatii,
cu care petrecuse, n-au vrut să-mi spună nimic mai mult
decât să blesteme „ceasul rău”, ceasul cu care se începea
un An nou în ciocnet de cupe s, i, poate, chiar în atingeri
de buze. O iarnă grea împiedică transportul cadavrului
la Târgu Jiu s, i înmormântarea se făcu la Bucures, ti, unde
familia fuse nevoită să as, tepte reluarea circulat, iei pe căile
ferate. Grat, ie acestui caz de fort, ă majoră, văzui pentru
prima dată lumina unei... lămpi de gaz, în noaptea sfân-
tului Ioan Botezătorul.

Dacă evenimentele profane nu sunt decât reflexul voint, elor
divine, as, putea spune că nas, terea mea n-a fost decât o
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pastis, are a nas, terii lui Isus Hristos. Amândoi ne-am năs-
cut la drum, cu singura deosebire a decorului în care se
săvârs, ea misterul aparit, iei noastre pe lume. El se născuse
pe paiele unor iesle de grajd, eu pe cears, aful de olandă al
unui pat de bronz. Amândoi, apoi, ne legasem nas, terea de
numele primului sfânt al bisericii cres, tine. Dar, nas, terea
lui fusese numai anunt, ată de Ioan Botezătorul, pe câtă
vreme nas, terea mea fusese chiar patronată de el. Ca recunos, tint, ă
pentru deosebita cinste ce-mi făcuse, familia hotărî să mă
numesc Ion. Dorint, a tatei însă, care purta numele lui Tu-
dor Vladimirescu, spaima fanariot, ilor, făcuse ca fiu-său
să poarte numele lui Mircea Basarab, învingătorul turcilor
la Rovine. S, i iată pentru ce, în cazanul cu apă sfint, ită, mă
botezară Ion, iar în registrele stării civile, de la primărie,
fusei înscris Mircea Ion Băleanu... Altă deosebire nu mai
văd. Bethleemul s, i Bucures, tii încep cu aceeas, i literă!...

Somiera patului scârt, âie ca schela unui edificiu în
construct, ie. Tatiana se ridică în picioare, ca un obelisc
alb, crescut din mijlocul cuverturii cenus, ii de pe pat s, i-mi
strigă:

—Vania, Vanius, ca....Vino încoa să te sărut!...
Eu mă înalt, în vârful degetelor spre ea, ea îs, i frânge

mijlocul în două, aplecându-se spre mine s, i buzele noas-
tre fierbint, i se lipesc, întregindu-se ca cerul s, i marea la
orizont.

Tatiana nu mai vrea să audă nimic. Restul viet, ii mele
n-o mai interesează.

Nu-i cunosc încă părerea asupra primului meu foile-
ton. Îi ghicesc însă intent, ia fermă de a colabora cu mine
la cele nescrise încă.

De altfel, e tot ce-as, fi putut visa să găsesc la Ias, i!...
Războiul nu mai îmi procura nici o senzat, ie nouă.
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Eram condamnat să-mi îmbrac până s, i sufletul în uni-
forma verzuie a celor ce trebuiau să se mult, umească cu
simple roluri de figurant, i. Până atunci, e drept că mobilizat, ilor
de la cenzură li se respectase haina civilă. Pe scenă însă,
important, a rolului nu se judeca după costum, ci după text.

Oare, la Ias, i nu se reprezenta aceeas, i piesă ca la Bucures, ti?
Nu erau aceias, i actori s, i publicul nu era aproape acelas, i?...
Pentru ce, dar, s-ar fi schimbat numai rolurile?...

Tatiana îmi adusese aminte de ceea ce nu trebuia să
uit niciodată.

Războiul nu este decât o simplă problemă de perspec-
tivă, s, i atâta tot.

E acelas, i peisaj, văzut numai prin diferite ochiane de
panoramă.

Aceeas, i arie exasperantă de flas, netă anunt, ă oras, ului
sosirea panoramei s, i aceeas, i babornit, a, soră cu moartea,
ît, i întinde biletul de intrare, în schimbul banilor cu care
t, i-ai putea cumpăra o pâine...

Des, i despărt, it, i prin frontul de luptă, Bucures, tii s, i Ias, ii
se t, in încă de mână. Sunt frat, ii care au pornit vara în
excursie prin munt, i. Primul a alunecat în prăpastie, al
doilea mai rezista încă, agăt, at de trunchiul unui brad.
Care va fi sfârs, itul, nu s, tiu. Poate se vor prăvăli amân-
doi, poate vor scăpa amândoi. Depinde de prezent, a de
spirit a excursionis, tilor s, i de calitatea frânghiei cu care
sunt legat, i.

Deocamdată, însă, în vârful bradului a poposit o porumbit, ă
albă de port, elan. Se uită nedumerită în jurul ei s, i nu pri-
cepe nimic din cele ce se frământă sub umbrela bradu-
lui. Pentru ea, prăpastia, ca s, i muntele, sunt mai netede
ca o potecă pe Bărăgan. Adâncimile nu-i dau vertigiul
prăbus, irii s, i înălt, imile nu-i grăbesc zborul spre mezaliant, e
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astrale. Vine însă de departe s, i este obosită. Ar vrea să-
s, i moaie ciocul în apa unui izvor ascuns, din care razele
soarelui n-au sorbit încă nici un strop. Războiul s-a în-
tins însă ca o pecingine pestetot, a otrăvit toate izvoarele
munt, ilor s, i a îndoliat până s, i razele soarelui...

Nu s, tiu dacă războiul respectă măcar simbolul biblic
al porumbit, elor.

Dar, pe umărul meu, ca s, i pe o cracă verde de brad,
Tatiana s, i-a răsfirat degetele ca nis, te gheare fine de pasare
obosită. A simt, it, poate, că eu sunt singurul izvor de apa
vie din care s-ar putea adapă în trecerea ei prin aceasta
lume moartă. S, i când glasul ei se agita în cuprinsul odăii
mele ca zigzagul unei ramuri de măslin la poalele muntelui
Ararat, ecoul fericirii biblice îi răspunde, frângându-se
parcă în cele s, apte culori ale curcubeului.

— Vanius, ca, Vanius, ca, abajaiu tiebea!...
— Tanius, ca, Tanius, ca... porumbit, a mea de port, elan!...
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IX
DONEC TOTUM IMPLEAT ORBEM

În as, teptarea unor vremuri mai bune s, i cu sperant, a des-
coperirii unor oameni mai priceput, i, comandamentele
militare fuseseră schimbate, de la s, eful Marelui Stat Ma-
jor, până la s, efii celor mai neînsemnate unităt, i de luptă.
Rămăs, it, ele armatei noastre, completate cu diviziile proas-
pete ale t, arului Nicolae s, i ajutate mai ales de practica
ofit, erilor din misiunea militară franceză, reus, iseră să fi-
xeze frontul pe pozit, iile strategice însemnate cu stegulet, e
tricolore, pe harta de la Marele Cartier. Nu s, tiu dacă era
o simplă coincident, ă, dar cele două armate dus, mane se
opriseră, parcă după comanda lui Nicolae Damianovici, pe
linia care avea să formeze hotarul dintre cele două t, ări...

Părerea mea, însă, era că adevăratul autor al acestei
prime victorii românes, ti fusese iarna. Gerul s, i zăpada
colaboraseră cu noi, mai sincer s, i mai eficace decât aliat, ii.

Se începuseră acum pregătirile pentru campania de
primăvară.

Această formulă sacramentală îmi aducea aminte de
expedit, iile împăratului Traian contra dacilor. Pe mine,
operat, iile militare nu mă pasionaseră niciodată. S, i dacă



le uitasem pe cele învăt, ate în liceu, cu atât mai mult, nu
eram t, inut să le discut pe cele încredint, ate persoanelor
competente de pe front sau din dosul frontului.

Rolul meu, ca s, i al câtorva alt, i confrat, i de la cenzură,
fusese hotărât în mod definitiv de către Marele Cartier Ge-
neral. Comandamentul suprem ne făcuse marea cinste să
ne încadreze s, i pe noi printre colaboratorii victoriei finale.
Armata românească trebuia să-s, i refacă mai întâi moralul
său, într-o formulă mai poetică, să-s, i regăsească sufletul
pierdut pe Jiu, pe Olt s, i pe Arges, . Completarea cadrelor
s, i munit, iilor era o simplă chestie de câteva contingente
mai mult s, i de alte câteva trenuri sosite din Rusia la timp.
Animatorii victoriei de mâine, însă, nu puteam fi decât
noi, redactorii ziarului „România”.

Iată-ne, deci, încadrat, i în serviciile auxiliare ale arma-
tei combatante!...

Amorul meu propriu, care nu-s, i tulburase cu nimic
starea lui latentă de până atunci, începuse deodată să aibă
veleităt, i de ghiocei, s, i, cu toate acestea, până la primăvară,
mai era încă timp!... Eroismul, însă, nu este o „salată de
sezon” s, i primele mele simptome de eroism începuseră să-
mi gâdile sufletul, ca primele dureri artritice la încheietura
degetelor.

Nu-mi puteam preciza încă bine aportul activităt, ii
mele eroice în marea operă de pregătire a victoriei finale.
Optimismul, însă, mă însuflet, ea ca o sărutare pătimas, ă de
femeie. Începusem chiar să consider războiul ca o operă
a mea personală. Nu-mi rămânea decât să-mi aleg sacri-
ficiul cu care s-o pot desăvârs, i. Mănăstirea de la Curtea
de Arges, se dărâmase atâtea nopt, i de-a rândul. Dar, în
clipa în care visul mes, terului Manole fusese trăit aievea de
propria lui sot, ie, cărămizile se transformaseră în piatră s, i
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piatra în ves, nicie. Pentru un moment, fiint, a de care mă
lega cea mai frenetică s, i sălbatică dragoste era Tatiana.

Tatiana, deci, trebuia să-mi ajute la desăvârs, irea ope-
rei compromisă de alt, ii. Pe porumbit, a mea de port, elan
aveam s-o spânzur de streas, ina României de mâine, cu
un clopot, el de argint în cioc!... {{*}} În dimineat, a zilei de
27 februarie, Nicolas, a îmi bate în us, ă. Căciula lui de oaie
albă îmi pare aureola unui sfânt venit din fundul Siberiei.

Veselia lui miroase a praf de pus, că s, i a ploaie de pri-
măvară.

— Bucură-te, Mircea Fedorovici, că se sfârs, es, te războ-
iul... De acum înainte, avem noi grijă de toată lumea!...

Unde o fi bătut Nicolas, a toată noaptea, de a nimerit
la mine as, a de dimineat, ă?... Mă frec la ochi, să-l pot privi
mai bine, dar frazele lui mă orbesc parcă s, i mai mult.

— De acum s-a sfârs, it s, i cu t, arul nostru s, i cu nemt, oaica
lui. Or să se ducă dracului amândoi după popa Rasputin...

Nu pricep nimic. Nicolas, a trebuie să fie beat turtă.
— Revolut, ia mult as, teptată a început... Preobrajenski,

Valinski s, i Litovski au trecut de partea poporului... De
acum nu ne mai temem de nimeni. Regimentele astea fac
mai mult decât toată armata t, arului de pe front... s, tii cine
a dat semnalul în armată? Cărpicinicoff!...

Un soldat din regimentul Litovski... Un simplu om
liber!... Bravo lui!...

Trăiască revolut, ia!...
Abia acum încep să pricep. Dar, în momentul de fat, a,

este oare posibilă o revolut, ie în Rusia?... Nu cumva cele
povestite cu atâta patos de Nicolas, a nu sunt decât simple
tulburări de stradă? Trebuia să mă duc la redact, ie numai-
decât. De la Nicolas, a nu puteam afla decât ecoul s, tirilor
trecute din gură în gură. Mie, însă, îmi trebuia textul tele-
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gramelor oficiale.
Nicolas, a mi-ajută să mă îmbrac. Parcă as, fi un parali-

tic. Îmi lipsesc doar cârjele s, i cele câteva sute de spectatori
ca să mă însot, ească până la „scăldătoarea oilor”. În stradă,
Nicolas, a mă părăses, te:

— Luat, i seama să nu scriet, i vreo prostie la gazetă, că
pe urmă n-o să fie bine... Dacă vret, i să câs, tigat, i s, i voi
războiul, să luat, i apărarea poporului... Dat, i-o dracului de
oligarhie, că nu mai merge. Să nu care cumva să combatet, i
revolut, ia, că aici vă putrezesc oasele. Să s, tit, i!...

Traget, i la gazetă un titlu mare, pe toată pagina: „Trăi-
ască democrat, ia rusă!...” La redact, ie nu este încă nimeni.
Dau fuga la tipografie. Aici găsesc pe secretarul de redact, ie,
care pregătes, te o edit, ie specială. S, tirile sunt adevărate.
În Rusia, izbucnise revolut, ia de trei zile. Pericolul însă
părea înlăturat. Poporul se revoltase contra trădătorilor
de origine germană, care puseseră stăpânire pe t, ar s, i în-
lesniseră dezastrele armatei pe front. Fos, tii minis, tri s, i
demnitarii curt, ii fuseseră arestat, i. Noul guvern era for-
mat din reprezentant, ii partidelor democrate din Dumă.
Războiul avea să continue până la victoria finală.

Put, in mai târziu, de la cenzură ni se trimite o nouă
telegramă: t, arul abdicase în favoarea fratelui său mai mic,
marele duce Mihail Alexandrovici, care avea să semneze o
proclamat, ie către poporul s, i armata rusă s, i să pună impe-
riul pe bazele democrat, iei adevărate.

Surprizele se precipită, însă. Telegramele sosesc din
sfert în sfert de oră. Dar, cele noi, prezintă situat, ia sub
un alt aspect. Curiozitatea s, i nerăbdarea populară cresc
văzând cu ochii. Mult, imea umple străzile din centrul
oras, ului, ca într-o zi de sărbătoare nat, ională. Opinia pu-
blică este împărt, ită. Unii privesc evenimentele din Rusia
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cu simpatie; alt, ii continuă să se îndoiască de schimbarea
radicală a situat, iei.

Autorităt, ile se abt, in de la orice manifestat, ie spontană.
Rezerva oficialităt, ii noastre se identifică cu statuia lui Mi-
ron Costin, care continuă parcă să buchinească în Letopiset, ul
său, că: „nu vremurile sunt sub cârma omului, ci bietul
om sub cârma vremurilor”.

După-amiază, aflăm că marele duce Mihail a refuzat
tronul, până ce Adunarea Constituantă nu i-l va oferi ca
dar din partea poporului rus. Majoritatea deputat, ilor, însă,
înclină spre republică.

Ultimele s, tiri de peste Prut contribuie să deruteze com-
plet opinia publică. Toată lumea se întreabă: „Ce are să
mai fie mâine?...” Dar ce trebuia să fie cunoscut la Ias, i
abia mâine, în Rusia se petrecuse încă de ieri!... Guvernul
provizoriu fusese constituit cu atribut, ii dictatoriale.

Le roi est mort, vive le roi!... Cu ce autoritate însă,
s, i, mai ales, pe ce fort, ă se baza noul guvern, ca să poată
prezida mai departe destinele fostului imperiu t, arist?...
Cei care apucaseră războiul de la 1877 nu puteau concepe
Rusia fără t, ar s, i pe t, ar ca un simplu sinecurist al republicii.

Vulgarifatea acestei eventualităt, i făcea să ros, ească
până s, i obrajii celor mai mari dus, mani ai t, arismului. Cei
mai tineri, însă, proslăveau triumful democrat, iei s, i, cu
discret, ia impusă de stare de asediu, propovăduiau chiar o
revolut, ie la fel s, i în România.

Pretent, iile lor însă erau exagerate, fiindcă, în momen-
tul acela, o Românie propriu-zisă nu mai exista. Oltenia,
Muntenia s, i Dobrogea erau ocupate de dus, mani, iar fâs, ia
de pământ pe care se refugiase regele, guvernul, parlamen-
tul s, i autorităt, ile care constituiesc suveranitatea unui stat
liber, des, i purta numele de Moldova s, i pe hartă făcea încă
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parte din România, era inundată de aproape un milion
de soldat, i rus, i, care ar fi putut-o alipi oricând la Rusia. O
revolut, ie în România, în momentul acela, ar fi fost un act
de sinistră megalomanie democratică.

Războiul ne scuturase de urechi, ca un profesor ce s, i-
ar fi prins elevii cu lect, ia neînvăt, ată. Idealul nostru de
până atunci fusese să trecem examenele, cu intervent, ia
părint, ilor sau rudelor influente. De data asta însă, că-
zuserăm peste un profesor bătăios, care nu vrea să s, tie
de nimeni. Războiul ca războiul!... Au mai mâncat s, i
alte popoare bătaie s, i n-au dispărut. Ce te faci, însă, cu
revolut, ia?...

Toto, pe care îl vedeam aproape în fiecare zi, mă t, inea,
ca s, i la Bucures, ti, în curent cu toate noutăt, ile interzise
cunos, tint, ei marelui public. De data asta însă, s, eful de ca-
binet al ministrului de interne nu mi le mai spunea cu
precaut, ia destăinuirii unui secret, ci cu sinceritatea măr-
turisirii unei nenorociri fatale. Revolut, ia rusă, de altfel,
desfiint, ase toate secretele de stat. Lumea începuse să s, tie
tot ce se petrece. Măs, tile începuseră să cadă una după
alta. Carnavalul incons, tient, ei durase destul. Mascarada
ipocriziei se stingea în sufletul fiecă ruia, odată cu lumina
ultimului lampion de hârtie multicoloră. Sinceritatea fă-
cea ravagii, chiar printre cei care aveau de mărturisit anu-
mite păcate. Ias, ii păreau o enormă casă de nebuni. Atâta
cumint, enie numai la balamuc puteai găsi!...

Părerea celor în măsură să cunoască adevărata situat, ie
era că România sărise din lac în put, . Dar put, ul era as, a de
adânc, că deschizătura ghizdurilor nu mai îmbrăt, is, a decât
un pătrat de cer senin, mare cât o fat, ă de masă pentru
patru persoane.

Orice s-ar fi întâmplat, deci; dar la masa asta trebuia
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să mă ospătez s, i eu. Nu puteam admite, pentru nimic în
lume, să fiu sacrificat de dragul meu unui t, ar imbecil, care
se aruncase în apă să scape de înec un copil zvăpăiat, fără
să-s, i dea seama că el nu s, tie să înoate.

Un tacâm, deci, mi-l rezervasem, din oficiu, mie. Dar
pentru celelalte trei?...

Nu-mi place vecinătatea oricui. La masă, mai ales,
când nu pot fi singur, mă enervează tovărăs, ia necunoscut, ilor
care mănâncă brânză cu cut, itul, scuipă sâmburii cires, elor
din compot în farfurie s, i se scarpină după ureche cu furculit, a.

Deocamdată, mi-am găsit doi tovarăs, i de masă. Unul
este, bineînt, eles, Tatiana; altul, Nicolas, a. Mai îmi trebuie
un al treilea s, i, în urmă, „la Maître d’Hôtel” poate începe
să ne servească „menu”-ul.

Vreau să-mi duc, însă, generozitatea până la capăt.
Mă obsedează al patrulea tacâm liber. Dacă ar fi vorba de
„marea frescă a Ateneului român”, l-as, lăsa liber, până ce s-
ar îndura Dumnezeu să ne dea s, i nouă un artist decorator.
Dar, pe vremurile astea de criză alimentară, e păcat să
saturi numai trei flămânzi cu mâncare rânduită pentru
patru ins, i.

Pe Toto nu-l chem, fiindcă oficialitatea s, efului de cabi-
net ar putea jigni sentimentele democratice ale lui Nicolas, a
s, i, poate, chiar ale Tatianei. La domnul Aivazian, iar nu
mă pot gândi, fiindcă nu vreau să-l smulg din abundent, a
bodegii la „Cocostârcul de aur”. Ca să pot încheia dar cu
succes ciclul Niebelungilor, trebuie să-l caut pe al treilea la
Bucures, ti. Primul nume care îmi vine în gând este o Wal-
kirie. Lotty se roagă poate s, i astăzi pentru mine la icoana
sfintei Paraschiva s, i dacă nemt, ii nu vor fi reparat încă
uzina electrică, probabil că Lotty t, ine în fiecare noapte s, i
candela aprinsă..
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Cine o fi stând acum în camera mea? Cine îmi cites, te
cărt, ile din bibliotecă?... N-am luat cu mine decât pe Bau-
delaire, pe Laforgue, pe Rimbaud, pe Corbiere s, i pe Saint-
Pol-Roux... Mi-e teamă chiar că, din cauza lor, a început
să se vorbească de revolut, ie s, i la Ias, i. Poezia nouă e ca
dinamita veche. Când crezi că nu mai e bună de nimic,
atunci face explozie singură. Am lăsat însă pe Villon, pe
Ronsard, pe Mallarmé, pe Verlaine, pe Francis Jammes s, i
toate romanele autorilor cu numele legat de câte o casă de
nebuni. Pe Lautreamont l-am împrumutat Tatianei să-l
citească. Efectul l-am constatat chiar a doua zi.

Tatiana mă sărută acum ca o meduză. Des, i foarte
personal, sufletul slav se adaptează, foarte us, or, oricărei
formule de intelectualitate superioară.

De când i-am dat să-mi citească autorii favorit, i, Ta-
tiana are aerul că încearcă să mă instruiască ea pe mine.
Zilele trecute mi-a vorbit de Gerard de Nerval s, i de Vil-
liers de l’Isle Adam... Pe Aloïsius Bertrand l-am dat lui
Nicolas, a. Poemele lui Gaspar de la Nuit cadrează cu firea
lui spontană s, i întunecată ca o sală de spectacol înainte
de ridicarea cortinei. Nicolas, a, însă, este un rus absurd.
Principiile lui democratice l-au îngrădit ca pe o vespasi-
ană în paravanul de tinichea atenuat cu afis, e de teatru s, i
reclame comerciale. Nu mai admite acum nici aristocrat, ia
intelectuală...

Dar mai am la masă un loc liber. Nicolas, a, desigur, l-
ar rezerva doleant, ei colective a papagalilor dresat, i să t, ipe
„Trăiască libertatea”.

Din fundul perspectivei celor trei sute km. de la Ias, i
la Bucures, ti, Lotty îmi aruncă parcă o mustrare sfioasă
s, i imensă, ca resemnarea capitalei după ocuparea ei de
armata dus, mană... „Nu, dragă Lotty... Nu te-am uitat încă
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s, i nici n-am să te uit vreodată.
Dar, la masă, nu trebuie să stai niciodată cu două femei

pe care le-ai avut. S, i afară de astea, mi-e teamă că, odată
ajunsă la Ias, i, vei cere să mănânci iar usturoi... Rămâi la
Bucures, ti, dar. Am să te regăsesc, după ce revolut, ia rusă s, i
Tatiana s, i-or spune ultimul lor cuvânt...” A, da!... Iată s, i pe
al patrulea comesean. L-am găsit. Trebuia să mă gândesc
la el chiar din primul moment. E Laurent, iu Blebea, pe
care Toto s, i-a propus să-l aresteze, imediat ce-s, i va vedea
visul cu ochii. E spionul nemt, ilor din timpul neutralităt, ii
noastre. E trădătorul cauzei nat, ionale s, i al vagoanelor de
cereale românes, ti trecute peste Carpat, i!...

Nu mai păstrez pentru Blebea, în sufletul meu, nici un
fel de dragoste, nici măcar reflexul unei linguri de lemn
într-o strachină cu ciorbă de linte. Dar dacă Blebea a reus, it
să ne îns, ele pe tot, i ca să-s, i poată duce infamia cu succes
până la capăt, înseamnă că Blebea este cu adevărat un om
mare s, i merită să stea la masa celor patru. Eu, cel put, in, îl
găsesc, în momentul de fat, ă, superior nouă tuturor. Eroii
las, ităt, ii conservatoare de la Ias, i nu se pot compara nici
chiar pe departe cu atitudinea eroică a celui ce riscase
tot timpul să dispară prin asasinat sau sinucidere. Cei
care tremurau în mână cu telegramele sosite din Rusia,
invidiau acum s, i atitudinea lui Blebea dinaintea declară
rii de război, s, i soarta lui după problematica încheiere a
păcii...

Ofer lui Blebea, dar, locul de cinste din capul mesei.
S, tiu că masa este pătrată s, i nu are nici un atribut ierarhic.
Dar capul mesei va fi acolo unde va sta Blebea. Mă închin
înaintea lui, ca în fat, a geniului reprezentativ al unei rase.
Blebea este mai armonic, mai simetric, mai dinamic s, i
mai extatic, s, i decât mine, s, i decât Nicolas, a, s, i chiar decât
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Tatiana — singura femeie, până astăzi, care m-a obsedat
mai mult de trei zile. {{*}} Rus, ii au înnebunit de-a binelea.
De altfel, fericirile neas, teptate ît, i zdruncină totdeauna
creierii. Democrat, ia face ravagii înspăimântătoare. Nu
s, tiu ce-ar putea fi în Rusia, unde noul regim a trebuit să
niveleze o întreagă serie de clase sociale. La Ias, i, însă,
deosebirea dintre soldat, i s, i ofit, eri a dispărut cu totul. Sa-
lutul superiorului s-a redus la o chestie de bunăcres, tere.
În primul moment, cocardele ros, ii apăruseră numai pe
pieptul stâng al uniformelor pământii. Cu timpul, însă,
ele s-au urcat până la s, apcă s, i în prezent astupă cu totul
vechea cocardă t, aristă cu culorile ordinului „Sfântu Ghe-
orghe”. Emblema democrat, iei li s-a urcat pâna la creier, ca
manifestat, iile unui sifilis în faza tert, iară. Cu cât soldatul
este mai democrat, cu atât cocarda este mai mare. Unele
ating circumferint, a unei străchini cazone. Altele sunt îm-
podobite cu banderole de aceeas, i culoare, care atârnă pe
uniforme ca dârele de sânge ale unor răni imaginare. Fie-
care soldat din armata Rusiei democrate concurează parcă
pentru un loc de figurant în opera Carmen. Cei mai sprin-
teni îs, i iau aere de toreadori. Spiritul de imitat, ie al celor
mai simpli îi încadrează în ceata picadorilor, iar cei care
nu pot pricepe încă ce înseamnă cocarda ros, ie, îndepli-
nesc, ca s, i mai înainte, rolul taurilor, des, i, în majoritatea
lor, nu sunt decât nis, te simpli boi.

Luptele pe front nu-i mai interesează. De altfel, biet, ii
oameni au, poate, dreptate. Ce caută ei în România?...
Cum pot cetăt, enii Rusiei democrate să se lupte pentru o
t, ara oligarhică?... Emisarii de peste Prut avuseseră grijă
să sosească la timp, ca să poată strica mecanismul fostelor
manechine t, ariste. Oratorii de la Ias, i, ca s, i cei de pe front,
le explicaseră ce înseamnă un soldat democrat, care, la
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urma urmelor, nu era decât un cetăt, ean liber s, i atâta tot.
Printre aces, tia, cel mai înfocat propagandist era Nico-

lae Damianovici!...
Nicolas, a dispăruse pentru câtva timp din Ias, i. Dom-

nul Aivazian era dezolat, fiindcă nu s, tiu ce pusese tocmai
la cale cu cel mai de seamă client al bodegii la „Cocostârcul
de aur”. Tatiana jura că nu are nici o s, tire de la el. Bănuia,
însă, că trebuie să fie în Rusia, unde se pregătes, te temelia
lumii noi, pe care eu s, i confrat, ii de la ziarul Marelui Cartier
nu o puteam pricepe încă. Tatiana, însă, vorbea din auzite.
Deocamdată, n-o interesa decât faptul că rănit, ii din spital
se împut, inaseră s, i că alt, ii noi nu mai soseau de pe front.
De câte ori încercam să-i cunosc părerile asupra viitorului,
Tatiana îmi da aproape acelas, i răspuns. Fiindcă îmi jurase,
să nu se despartă niciodată de mine, căuta să mă convingă
că în Rusia de mâine s-ar putea trăi mult mai convenabil
decât în România betejită de război. Nicolas, a avea relat, ii
în toate cercurile intelectuale din Petrograd s, i Moscova.
În felul lui, Nicolas, a era un om superior care putea juca
un rol preponderent în noua Rusie, dacă, bineînt, eles, s-ar
fi lăsat de băutură...

Porumbit, ei mele de port, elan începuse să-i crească
gheare de erete!...

Iată-l, însă, pe Nicolas, a apărând din nou la Ias, i. Fu-
sese la Chis, inau, unde se pusese de acord cu „tovarăs, ii”
basarabeni asupra unor anumite chestii care interesau
frontul românesc s, i chiar dosul frontului de la Siret până
la Prut.

Dar Nicolas, a este curat nebun, i s-a urcat s, i lui democrat, ia
la creier!...

Bine i-a spus Tatiana, că o să moară de paralizie!. . .
{{*}} E luna mai.
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La Ias, i, a înflorit parcă amintirea trandafirilor de altă-
dată. Armata noastră refăcută a început să înlocuiască pe
front unităt, ile ruses, ti, de care comandamentul superior
nu mai este sigur. Pe strada Lăpus, neanu trec regimen-
tele de vânători, care au început să pună pe gânduri pe
membrii sovietelor ruses, ti s, i diferit, ii comisari ai poporu-
lui pripăs, it, i s, i pe la noi...

Soldat, ii cântă din gură s, i din frunză. În capela fiecărui,
o altă frunză de stejar îi înfrăt, es, te, parcă, cu pădurile din
mijlocul cărora s-au desprins.

Cântecul lor răsună mai puternic s, i mai departe ca
toate discursurile patriotice s, i minciunile sentimentale cu
care fuseseră cântat, i prin cărt, i, prin ziare, prin întrunirile
publice s, i prin parlamentele românes, ti sau ale diferitelor
t, ări aliate. Din mars, ul lor, din chipul lor s, i din cântecul lor
simplu, sfios s, i totus, i grav — ca s, i clipele acestea în care
pornesc spre moarte — simt cum se desprinde, imensă
s, i curată, întreaga jale s, i vitejie strămos, ească, pe care eu
nu le-am cunoscut-o decât din ves, nica s, i obsedanta lor
„frunză verde”.

Cu aceeas, i frunză verde, prinsă în capelă s, i între buze,
se duc, s, i de data asta, pe front. Tot, i sunt la fel. Parcă tot, i
n-ar fi decât acelas, i t, ăran român multiplicat în rândurile
regimentului ce parcă nu se mai sfârs, es, te.

Redactorii de la ziarul Marelui Cartier au ies, it pe tro-
tuar ca să-i aplaude. Animatorii eroismului pe hârtie îs, i
anticipau colaborarea cu executant, ii operei lor, pe front.
Era singura ofensă pe care grat, iat, ii sort, ii o puteau aduce
condamnat, ilor la moarte!...

Eu m-am retras în fundul redact, iei, cu Nicolas, a care
a venit să mă vadă. Rusul a văzut scena s, i mi-a priceput
revolta.
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— As, a e că-i păcat să moară atâta lume?... Trebuie să
se sfârs, ească odată s, i cu măcelul ăsta. Noi o să ne facem
datoria până la capăt.

Rămâne ca s, i voi să ne ajutat, i frăt, es, te. Noi nu mai lup-
tăm. Nu te lua după informat, iile Cartierului. Ăs, tia nu s, tiu
nimic. Rus, ii nu mai luptă, fiindcă n-au pentru ce să mai
lupte. Dacă vă simt, it, i în stare să luptat, i singuri cu nemt, ii,
bravo vouă!... Am s-o vad eu s, i pe asta... Nu încercat, i însă
marea cu degetul... Hai să dăm mai bine mâna frăt, es, te
s, i să nu lăsam pe mâine ce putem face astăzi... Dacă am
reus, it să scăpam noi de t, arul nostru, dar voi de al vostru!...
Ce? Crezi că-i mare lucru?...

Un simplu păhărel de coniac !... Îl dai pe gât dintr-o
singură dată... s, i-atâta tot!... Încerc să-l potolesc. Dar
Nicolas, a se aprinde s, i mai tare:

— Ascultă-mă pe mine. Să s, tii că le vine rândul la tot, i.
O să se curet, e unul după altul... Ai să vezi că, după noi, n-au
să mai lupte nici nemt, ii... Noi nu stăm degeaba. Lucrăm
vârtos, că ne-am legat cu jurământ de moarte. Deviza
noastră este: Donec totum impleat orbem.

Până ce nu vom cuceri pământul tot, nu ne lăsăm... Să
fie al tuturor, nu numai al unora!... Să-l împărt, im frăt, es, te...
Fiecare cu bucăt, ica lui...

Ce?...Ai ceva de zis?... Fiindcă es, ti pus astăzi la adăpost
de gloant, ele nemt, es, ti, crezi că n-are să te ajungă mâine
gheara propriilor tăi călăi?... Ce-ai făcut până acum în
viat, ă?... Ce te-au lăsat să faci, ăi care nu s, tiu să facă nimic?...
Câine de curte boierească vrei să trăies, ti toată viata? Să-t, i
fie rus, ine!... Ajunge atâta las, itate... Mis, că-te o dată s, i tu,
să le spui cine es, ti... Nu mai as, tepta degeaba, că ei n-au
să te cunoască niciodată... Hai cu noi!... Hai să vezi ce
înseamnă să fii om liber, om mare, supraom!...
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Nu-i pot răspunde nimic, fiindcă regimentul de vână-
tori a trecut s, i colegii au început să intre în redact, ie. Unul
din ei îs, i freacă mâinile de bucurie:

— Grandios spectacol!... N-am ce zice... Hei, domnul
Gorski...

Vânătorii nos, tri luptă, nu se încurcă!... Volga dumne-
avoastră o fi ea mare, dar prea e plină de nămol!... Dumne-
avoastră parcă nu avet, i sânge în vine... Până să vă hotărât, i
s-o mis, cat, i din loc, vă dă neamt, ul mereu peste cap... Dar,
ia să vezi cum au să se schimbe acum lucrurile...

As, teaptă numai s-ajungă vânătorii nos, tri pe front!...
I-ai văzut?...

Oltenii, săracii!... Oltul nostru n-are nămol în el... Are,
amestecat în apă, sânge de roman s, i dac!...

Nicolas, a îs, i clatină capul distrat s, i crâs, nes, te printre
dint, i donec totum impleat orbem, în timp ce colegul meu
de redact, ie continuă:

— Am să trag un articol, să se ducă pomină!... Dacă
nu mi-or da pe „Mihai Viteazul” nici de data asta, să le fie
rus, ine!...
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X
LA ÎNCEPUT ERA CUVÂNTUL...

Toată lumea s, i-a pierdut capul. Sfântul Denis cel put, in
rămăsese cu el în palme. Dar sfint, ii anonimi de la Ias, i n-
avuseseră nici măcar prezent, a de spirit a primului episcop
al Parisului. Capetele noastre se rostogoliseră ca nis, te bo-
lovani în prăpastie... Dacă s-ar fi strâns launloc toate mire-
sele de pe lume, a doua zi după noaptea nunt, ii, spectacolul
ar fi fost, probabil, mult mai decent decât al războinici-
lor de la Ias, i, amenint, at, i să-s, i piardă, în fine, s, i târzia lor
virginitate.

De câteva zile, nemt, ii atacă cu furie frontul de pe Si-
ret, intent, ia dus, manului este să ne întoarcă flancul stâng,
să pătrundă în sudul Basarabiei, să ne taie legătura cu
Odesa s, i să ne prindă ca pe o muscă în palmele Carpat, ilor
s, i Prutului. Nu s, tiu cum s-ar putea opera această mis, care
strategică, des, i specialis, tii de la ziarul Marelui Cartier ne
dau explicat, ii suficiente pentru ca articolele noastre să nu
pară, celor de pe front, anecdote traduse din limba chi-
neză. La Ias, i, însă, panica produsă de ofensiva dus, mană a
luat proport, ia holerei, la Hamburg, sau a cutremurului de
pământ de la Messina.

Românii rezistă fiindcă, de data asta, întâmplător, au



cu ce să reziste.
Parte din materialul de război trimis din Frant, a s, i An-

glia a sosit la timp, pentru a ne putea fi s, i el de folos. Fron-
tul, însă, nu este ocupat numai de români. Ba, ceva mai
mult, des, i pe hartă poartă numele de „frontul român”, gro-
sul lui este format de rus, i.

De când s-a democratizat, însă, armata rusă a devenit
mai protocolară ca o recept, ie la Palatul de iarnă al fostului
t, ar. Nu mai admite decât opt ore de... luptă, pe zi, iar, în
caz de atac, anunt, area lui cu cel put, in trei zile înainte. Nu
mai vorbesc de tratativele cu diferit, ii comisari ai poporului
s, i de dreptul de „veto” al sovietelor care, în ultimul timp,
s-au înmult, it în as, a fel, că aproape fiecare soldat rus a
devenit o entitate militară, socială s, i nat, ională.

Sub regimul t, arist, rus, ii nu se bătuseră, fiindcă nu le
sosise încă ordinul de la Petrograd. Sub regimul republi-
can e drept că ordinele soseau zilnic, dar libertatea voint, ei
individuale trebuia respectată înaintea angajamentelor
anterioare, luate fără consultarea s, i prealabila aprobare a
poporului.

De îndată ce artileria dus, mană începea bombardamen-
tul, trupele ruses, ti părăseau pozit, iile expuse s, i se retră-
geau acolo unde se credeau mai la adăpost. Majoritatea
lor, însă, întrebuint, a o tactică s, i mai avansată. Părăsea ar-
mele pur s, i simplu s, i venea la Ias, i ca să se plângă marelui
soviet al armatei de sud de mizeriile unor anume generali
prea bătrâni, care nu puteau înt, elege rostul unei armate
democrate.

Până să vină românii să ocupe pozit, iile părăsite, nemt, ii
se instalau în ele ca într-un compartiment gol de drum
de fier s, i cadrilul începea iar, parcă tot cu figura schim-
bului de... dame. S, i azi as, a, mâine as, a, până ce, într-o
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bună zi, exasperarea comandant, ilor români atinse limita
extremă a frăt, iei de arme s, i câteva companii românes, ti
trecură prin mitraliere o întreagă divizie rusă, ce fugea de
pe front numai cu cărut, ele de alimente.

De data asta, dar, trebuia să ne batem s, i cu nemt, ii, s, i
cu rus, ii.

Rezultatul final nu era greu de ghicit. Frontul româ-
nesc nu mai putea rezista multa vreme. Odată spart însă,
ultima fâs, ie de pământ din România liberă dispărea s, i
ea... Ce era, dar, de făcut? Noi, ca noi... Făceam parte din
cadrele armatei s, i, în ultimul moment, s-ar fi putut găsi
în depozitele Ias, ului câte o uniformă de gradat s, i pentru
civilii mobilizat, i la ziarul Marelui Cartier. Eventuala noas-
tră situat, ie de prizonieri începuse chiar să ne surâdă. A
cădea prizonier, nu însemna, numaidecât, a fi las, . Cât, i
eroi de pe front nu fuseseră făcut, i prizonieri fiindcă, în
toiul luptei, îs, i pierduseră revolverul sau întrebuint, aseră
până chiar s, i ultimul glont, cu care trebuiau să-s, i zboare
creierii!...

Publicis, tii români puteau fi, deci, mândri că luptaseră
până la ultimul strop de cerneală!... Nemt, ii n-aveau decât
să vină la Ias, i. Ne-ar fi găsit pe tot, i la posturile noastre de
onoare, drapat, i în toga misiunii nat, ionale, ca nis, te sena-
tori romani, gata să azvârlim cu călimara în cap primului
barbar care ar fi îndrăznit să ne atingă...

Persoana noastră, însă, nu reprezenta decât o canti-
tate neglijabilă din prestigiul t, ării. Dar parlamentul?...
Dar guvernul?... Dar regele?...

Ce era de făcut cu aceste trei elemente constitutive ale
suveranităt, ii nat, ionale?...

E drept că pentru parlamentari se găsise o solut, ie mai
dinainte.
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Majoritatea deputat, ilor s, i senatorilor plecase în conce-
diu nelimitat, să-s, i facă vilegiatura prin Suedia, Norvegia,
Danemarca, Anglia s, i Frant, a. Mai rămânea, deci, guver-
nul s, i regele. De altfel, cineva trebuia să mai rămână s, i
cu noi la Ias, i, până în ultimul moment, când avea să se
hotărască soarta României ce as, tepta, ca s, i micul Isaac, să
fie urcată pe rugul sacrificiului biblic. În redact, ia noastră
se vorbea de solut, ia dată de unul dintre minis, tri.

Armata se va retrage de pe front s, i va forma în jurul
Ias, ilor un triunghi strategic, botezat „Triunghiul mort, ii”.
În mijlocul lui, regele, guvernul s, i ultimii demnitari ai
statului aveau să repete gestul strămos, ului Decebal s, i al
ultimilor ostas, i din Sarmisegetuza, sau — pentru înt, elesul
celor care nu cunosc bine istoria neamului — aveau să-
s, i as, tepte sfârs, itul, ca echipajul unui vapor englez ce se
cufundă cu pavilionul nat, ional arborat pe puntea de co-
mandă, strigând în cor: God save the King.

Noi trebuia să strigam, bineînt, eles, „Trăiască regele”
s, i poate chiar „Trăiască România Mare!”...

Alt, ii, însă, mai în curent cu cele ce se puneau la cale
în cercurile conducătoare, afirmau că s-a hotărât retrage-
rea generală, peste Prut, peste Nistru, peste Nipru, peste
Don, s, i peste munt, ii Caucaz, până în Mesopotamia, unde
trebuia să facem o jonct, iune strategică cu trupele engleze.
Ajuns, i pe Tigru s, i Eufrat, soldat, ii români aveau să-s, i cro-
iască drum prin Asia Mică până la Dardanele sau să fie
îmbarcat, i în golful Persic, pentru alte fronturi desemnate
de comandamentul suprem al armatelor aliate. Lucrul
acesta n-ar fi imposibil, deoarece aceeas, i operat, ie militară
fusese aplicată s, i resturilor armatei sârbes, ti, cu doi ani în
urmă.

Mărturisesc că o a doua solut, ie mă încânta mai mult
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decât „Triunghiul mort, ii”. Ea mi-ar fi dat prilejul să călăto-
resc gratuit în Orientul care mă obseda încă din copilărie
s, i, poate, cine s, tie, m-ar fi apropiat de Homer, cu poema
pe care aveam de gând s-o scriu după încheierea păcii.

Dar, pesemne, scriitorilor români nu le fusese dată
încă mângâierea unei opere trăită cu adevărat. Ce scrise-
sem până atunci, atât cât eu s, i ceilalt, i confrat, i, nu fusese
decât minciuni. Minciuna ne îmbătase, minciuna ne ador-
mise, minciuna ne mângâiase în vis s, i tot minciuna ne
des, teptase din somn. Nat, ionalizasem minciuna ca o so-
cietate pe act, iuni din care eliminasem, încetul cu încetul,
întregul capital străin.

Adevărul fusese decretat ca dăunător intereselor supe-
rioare ale statului. S, i fiindcă statul se topise ca o lumânare
de seu în celula unui condamnat la moarte, unde am fi mai
putut regăsi voluptatea adevărului decât pe ruinele Ninivei
s, i Babilonului?... {{*}} De două zile as, tept cu geamanta-
nele făcute, gata să-mi iau adio de la domnul Aivazian,
Nicolas, a s, i Tatiana, la primul ordin de plecare.

De două zile, din sufletul meu, ca dintr-un trunchi
de stejar, cresc parcă două crăci în direct, ii opuse, dar de-
opotrivă de asemănătoare la coajă s, i la sevă. Una se în-
dreaptă spre Prut, spre necunoscut, s, i-atâta tot... Alta se
îndreaptă peste Siret, spre Bucures, ti s, i mai departe chiar,
spre Olt, spre cuibul copilăriei mele distrus de dus, man s, i
spre crucile sărace de lemn cioplit sub care ai mei se odih-
nesc de veci, sub cerul s, i în vecinătatea caselor noastre
strămos, es, ti... De două zile as, tept cu nerăbdare să-mi ci-
tesc singur sentint, a expatrierii. Peste Prut sau peste Siret,
este acelas, i lucru. România nu mai există nici de o parte,
nici de alta. Răsfoiesc calendarul, mă uit pe hartă, s, i îmi
ridic ochii spre cer, doar voi putea găsi undeva un muce-
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nic, un Bethleem sau vreo stea cu care să-mi pot înfrăt, i
las, itatea de a trăi, nu s, tiu unde, pentru ce s, i pentru cine...
De două zile, parcă este noapte continuă...

Iată, însă, că cineva a aruncat o vorbă în vânt... S, i vorba
asta nu este mai mare ca un bob de grâu sau de porumb...
S, i bobul a căzut undeva pe câmp s, i, ca o adevărată minune,
a început să încolt, ească în sufletul celor care până atunci
trecuseră cu picioarele peste el...

Victorie!...
Armata română continuă să reziste. Armata dus, mană

a început să se retragă...
Comunicatele noastre sunt clare. Dar cine mai are în-

credere în comunicatele de la Ias, i? Comunicatele dus, mane,
însă, confirmă s, i ele victoria românească...

De la începutul războiului, aceasta este prima zi în
care las, itatea mea se înves, mântă în odăjdii sacerdotale...
Aproape nu mi-o mai recunosc.

Eu, însă, o împiedic să arate mult, imii podoabele ce-ar
putea-o înstrăina de sufletul meu...

De la începutul războiului, aceasta este prima zi în
care mi-e rus, ine parcă să dau ochii cu lumea!... {{*}} În bo-
dega de la „Cocostârcul de aur” redact, ia ziarului România
sărbătores, te victoria de la Marăs, es, ti. Întâmplător, colo-
nelul unui regiment rus, care nu fugise încă de pe front,
era văr cu Nicolas, a. Asta înseamnă că „doctorul” Gorski
— cum îi zic românii — nu poate lipsi din mijlocul nostru.
Tatiana, care m-a căutat acasă, mă găses, te la bodegă.

Colegii de redact, ie, care au botezat-o „Rusoaica lui Bă-
leanu”, o primesc cu aplauze zgomotoase. Se strigă chiar
„Trăiască Rusia”. Pentru prima dată, la Ias, i, aparit, ia unei
femei frumoase atenuează impresia unei act, iuni urâte.
Adăugat, i, apoi, la frumuset, ea Tatianei cantiRos, u, galben
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s, i albastru 111 tatea de alcool consumată în proport, iile
impuse de natura petrecerii s, i vet, i ghici us, or pentru ce
simpla prezent, ă a Tatianei ne răzbuna de trădarea întregii
Rusii. O victorie ca cea de la Mărăs, es, ti nu se putea sărbă-
tori numai cu apă de Timis, es, ti. S, i românul — iertător din
fire

— în fat, a unui pahar cu vin bun, devine mai bun ca
însus, i Isus Hristos, în fat, a buretelui muiat în ot, et s, i fiere...

Dar pe Tatiana o dezgustă oamenii bet, i. Pe mine mă
tolerează, fiindcă nu i-am dat încă ocazia să mă vadă cu
limba s, i picioarele împleticite.

Pe Nicolas, a, însă, nu-l poate suferi. În mijlocul acestor
străini care t, in cu tot dinadinsul s-o asocieze bucuriei lor,
Tatiana pare, oarecum, stingherită. Zâmbetul ei purifică
parcă atmosfera bodegii, ca o ploaie de primăvară... Îmi
face semn să plecăm. Eu mă apropii de ea. Privirile tuturor
se abat asupra noastră ca o salvă de mitraliere. Românul,
însă, la bet, ie, este mitocan, nu-s, i poate t, ine gura s, i face
glume nesărate. De la o masă, unul dintre colaboratorii
victoriei de la Mărăses, ti zbiară ca un măgar:

— Bravo, Bălene!... As, a lovitură, zic s, i eu!... Să nu te
las, i, până ce n-ai să ne răzbuni de toate mizeriile rus, ilor.

Infamia cea mare, însă, pornes, te de la altă masă:
— S, i dacă te simt, i obosit, să ne-o treci s, i nouă!... Tre-

sar, ca s, i cum as fi primit o palmă din senin. Tatiana nu a
priceput fraza, dar a înt, eles din gestul meu reflex că a fost
vorba de ea. Nicolas, a a sărit de pe scaun, răsturnând masa
cu paharele s, i sticla plină de vin. Statura lui ne domină pe
tot, i ca un Guliver în t, ara piticilor.

— Cine a îndrăznit să insulte o femeie rusă?. . . Tăcere
s, i las, itate generală!...

Bodega pare mai goală ca o trans, ee după bombar-
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damentul artileriei grele. Domnul Aivazian a înghet, at
la tejghea, cu ochii t, intă la mine. Vinovatul era un locote-
nent de cavalerie, detas, at la cenzură în toiul luptei de la
Mărăs, es, ti. Mă îndrept spre el s, i îl bat prietenes, te cu palma
pe epoletul ierarhiei sale militare.

— Domnule locotenent... Ceret, i-vă scuze imediat sau,
dacă nu, pregătit, i-vă să traget, i consecint, ele cuvintelor
pronunt, ate.

Des, i calmă, intervent, ia mea produce efectul unui gest
eroic. Ea se varsă ca un hârdău cu apă rece în capul celor
înfierbântat, i de băutură.

Toată lumea s-a trezit, parcă la comandă. Disciplina
las, ităt, ii este începutul înt, elepciunii omenes, ti. Corul figurant, ilor
repetă cu insistent, ă după bagheta capelmaistrului:

— Scuze... scuze.... scuze...
Locotenentul se ridică, galben s, i umilit ca o lămâie

stoarsă de zeamă, bolboroses, te câteva cuvinte s, i as, teaptă
verdictul. Unul din judecă torii improvizat, i îi ordonă:

— Sărută mâna rusoaicei. S, i locotenentul pornes, te
de la masă ca o păpus, ă automată s, i execută ordinul, în
aplauzele asistent, ei care consideră incidentul închis.

Tatiana a ghicit, probabil, tot ce nu putuse pricepe în
primul moment.

Ochii ei mă învăluie ca o acoladă regală, cu care se
răsplătes, te un act de eroism pe front. Nicolas, a întinde
mâna locotenentului care, de data asta, s, i-a revenit în fire,
se urcă apoi pe o masă s, i începe să peroreze:

— Frat, i români!... Vă zic frat, i, fiindcă abia de azi
înainte începem să fim cu adevărat frat, i... Des, i aliat, i pe
frontul nostru de luptă comună, gândurile noastre nu s-
au contopit niciodată până astăzi s, i pumnii nos, tri n-au
amenint, at decât dus, mani imaginari... De azi înainte, însă,
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trebuie să ne spunem cuvântul cinstit pe fat, ă s, i adevărata
noastră frăt, ie să înceapă as, a cum stă scris în cărt, ile sfinte,
fiindcă la început era cuvântul, s, i cuvântul era de la Dum-
nezeu, s, i Dumnezeu era cuvântul...

Asta înseamnă că Dumnezeu a dat omului cuvântul ca
să-s, i poată pune în valoare mintea. Cuvintele sunt vehicu-
lele rat, iunii, vorbite sau scrise, ele singure ne mută dintr-
un loc în altul, ne multiplică, ne descifrează, ne rezolvă s, i
ne umanizează... Revolut, ia noastră nu este decât opera
cuvântului propovăduit sau tipărit. Cine cugetă fără să
vorbească, moare înainte de a se fi născut... Să ne spunem,
dar, ce avem de spus fiecare... Să ne amestecăm durerile,
ca să le putem pierde din urmă... Să ne controlăm, odată
pentru totdeauna, idealurile, ca să ne descărcăm sufletele
de povara contabilităt, ii duble...

Să s, tergem frontierele dintre t, ări, ca să dispară odată
cu ele s, i fronturile de luptă... s, i să desfiint, ăm toate raftu-
rile nat, ionale din prăvălia umanităt, ii... Dus, măniile actu-
ale nu sunt decât iluzii optice... Misterul care ne desparte
pe unii de alt, ii nu este decât efectul lentilelor fumurii,
prin care ne privim de la distant, ă... Ca să ne dăm seama,
însă, că tot, i oamenii suntem la fel, trebuie să ne apropiem,
să ne pipăim, să ne demisterizăm, să ne realizăm, să ne
umanizăm!... Rusia vă pune la îndemnă, de azi înainte,
materialul necesar să vă putet, i construi s, i voi în formule
noi. Rusia vă dă putint, a să ies, it, i de sub tutela burgheziei
care vă soarbe ca un fitil de lampă cu gaz. Cine-i întret, ine
flacăra decât voi?... Fitilul uscat nu arde. Se pârles, te numai
s, i ît, i gâdilă nările cu mirosul lui de cârpă. Aruncat, i-l, dar,
ca pe o cârpă murdară în lada cu gunoaie, să nu vă mai
infecteze sufletul, că pe urmă o să fie prea târziu... Datoria
voastră, a intelectualilor din România, este să înfiint, at, i s, i
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voi odată un serviciu de ecarisaj social. Luat, i exemplu de
la noi. S, i dacă n-avet, i brat, e destule, ale noastre vă stau la
dispozit, ie...

Dar, dezrobit, i-vă odată, pentru numele lui Dumne-
zeu!... Des, teptat, i-vă, numerotat, i-vă, valorificat, i-vă, cucerit, i-
vă dreptul vostru sub soare, fiindcă soarele adevărat al
unui popor voi suntet, i, intelectualii!...

Burghezia nu-i decât un fitil de cârpă murdară... Nu-i
mai împrumutat, i lumina soarelui, când nu vă răsplătes, te
nici măcar cu sclipirea timidă a stelelor anonime din „Ca-
lea robilor”. Până când să vă fie viat, a o ves, nică noapte?...
Până când adevărata voastră viat, a să nu înceapă decât
după moarte?... Ce sărbătorit, i voi astăzi?... O victorie mili-
tară?...

O excrocherie burgheză, nenorocit, ilor!. . . Cine s-a
bătut la Mărăses, ti?...

Cine a învins s, i cine putea să fie învins?... Stăpânii sau
slugile?... Hai, spunet, i-mi, dacă avet, i curaj... Unde erau
stăpânii s, i unde erau slugile?...

Cine a fugit peste frontieră s, i cine a rămas să moară în
pragul casei atacată de bandit, i?... Facet, i-vă singuri drep-
tate, fiindcă dreptatea stă pe loc totdeauna; nu fuge nicio-
dată. Victoria de la Marăses, ti este victoria poporului ano-
nim, care, de azi înainte, trebuie să poarte numele celor
care au renunt, at la el. Slugile au scăpat casa de bandit, i, slu-
gile trebuie s-o stăpânească, de azi înainte... As, a stă scris
la cărt, ile sfinte, unde vorbes, te cuvântul lui Dumnezeu, nu
cuvântul oamenilor... ăsta este adevărul, asta este drep-
tatea s, i ăsta este cuvântul lui Dumnezeu... S, i Dumnezeu
trebuie să fie singurul nostru cuvânt, fiindcă la început
era cuvântul, s, i cuvântul era la Dumnezeu, s, i Dumnezeu
era...
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Nicolas, a nu mai poate vorbi. Ultimul cuvânt i se pu-
sese de-a curmezis, ul în beregată, ca un os de pes, te. Aceeas, i
impresie, însă, o aveam parcă s, i cei care îl ascultaserăm
până atunci. După discursul rusului, douăzeci s, i trei de
guri căscate s, i patruzeci s, i s, ase de ochi holbat, i presăra-
seră, în atmosfera glacială a bodegii, urmele calde încă ale
unor explozii de obuze.

Cine avea să-i răspundă? Cine putea să-i răspundă?
Cine s, i ce trebuie să-i răspundă?...

Situat, ia intelectualilor români era mai penibilă ca a
soldat, ilor de pe front, prins, i între două focuri. Cel care ar fi
luat cuvântul trebuia să interpreteze sentimentul unanim
al celor de fat, ă s, i poate chiar s, i al celor absent, i. Eroismul
acesta, însă, nu era prevăzut în regulamentul activităt, ii
colaboratorilor externi ai victoriei de la Mărăs, es, ti. Fie-
care ne priveam cu nedumerirea unei regăsiri neas, teptate.
Nimeni dintre noi, însă, nu ne puteam regăsi ceea ce
simt, eam că pierdusem probabil pentru totdeauna. Cu-
rajul cuvântului, poate, nu lipsea nimănui dintre noi. Dar
cuvintele erau vehiculele rat, iunii s, i rat, iunea noastră, de
când se începuse războiul, pierduse obis, nuint, a călătoriilor
de plăcere!...

Nicolas, a nu înt, elege parcă s, i ne plânge de milă. Dar
Nicolas, a se îns, ală. România, în momentul acela, nu era
nici a burghezilor fugit, i peste frontieră, nici a intelectua-
lilor de la Ias, i, nici a soldat, ilor anonimi de pe front. Era
a celor ce aveau s-o reclame mâine, pe baza hrisovului
domnesc în care se da fiecărui ce se cuvine... Dar care
dintre noi, în momentul acela, putea să facă pe Nicolas, a
să priceapă că palmierii de la Ias, i erau de hârtie vopsită
s, i că pielea leopardului din bodega la „Cocostârcul de aur”
fusese cumpărată de domnul Aivazian de la un armean
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care fusese prin India?...
Totus, i, unul din noi, se aventură să s, optească la ure-

chea altuia:
— Hai să-l combatem, că rusul este complet idiot!....
Dar sentimentul sigurant, ei personale a fiecăruia din

noi se opunea net.
— Ce, es, ti nebun?... Vrei să ne stâlcească rusul cu

pumnii ?...
— Hai să zicem, atunci, ca el...
Sigurant, a personală, însă, este o stofă cu „double face”.
— Atât ne mai trebuie!... Să audă la Cartier numai, s, i

gata... Ne-a s, i dat în Consiliul de Război!...
Locotenentul de cavalerie se sculase de la masă s, i dis-

păruse. Probabil că tot as, a reus, ise să se subtilizeze s, i de
pe front. În război, solut, iile ofit, erilor activi sunt, incontes-
tabil, mult mai adecvate situat, iei decât solut, iile civililor
sau ofit, erilor de rezervă.

Parte din confrat, ii mei încep să-l imite s, i, cinci minute
mai târziu, nu mai rămâneam în bodegă decât eu, Tatiana,
Nicolas, a s, i domnul Aivazian.

Tatiana mă întrebă cu zâmbetul ei răutăcios:
— Tu nu zici nimic?...
— Ce vrei să zic?... Nicolas, a are dreptate... Cu o sin-

gură except, ie, însă... La început nu a fost cuvântul, cum
scrie la Evanghelia lui Ioan...

La început a fost las, itatea s, i las, itatea a fost la început
a lui Dumnezeu s, i pe urmă, abia, a fost a omului pe care
Dumnezeu l-a făcut după chipul s, i asemănarea să...
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XI
MAI TARE CA STANISLAVSKI

Rus, ii s-au hotărât, în fine, să lupte, dar nu contra dus, manului
ci contra aliat, ilor care nu voiau să adere la revolut, ie. Dus, manului
nu-i puteau pretinde lucrul acesta decât, cel mult, după
încheierea păcii.

Aliat, ilor de la Ias, i, însă, le puteau oricând impune
voint, a lor, mai ales că românii făcuseră apel la ei, ca la
nis, te „protectori”. O aliant, ă între un t, ânt, ar s, i un armăsar
nu era posibilă nici măcar în fabulă.

Victoria noastră de la Mărăs, es, ti fusese „Visul unei
nopt, i de vară”, în ultimul moment, însă, decorurile fuse-
seră amestecate s, i din pădurea fermecată a lui Shakes-
peare ne trezisem în pădurea „Hot, ilor” lui Schiller.

Rus, ii părăsiseră frontul s, i se împrăs, tiaseră prin t, ara
necotropită încă de dus, man, ca să propăvăduiască frăt, ia
între oameni s, i binefacerile alcoolului de nouăzeci de grade,
cu care noul regim democrat voia să egalizeze drepturile
omului s, i circumvolut, iunile creierului.

Parte din ei îs, i luaseră concediu nelimitat, lăsaseră în
păstrarea primarilor, în schimbul unei „zapiska”, tunurile
s, i materialul de război neîntrebuint, at încă s, i trecuseră



Prutul în Basarabia, unde era grânarul armatei de sud s, i
pragul haosului democratic. Aces, tia reprezentau voint, a
poporului autentic, pe care pontifii de la Petrograd s, i Mo-
scova îl scosese de sub robia t, arismului, a cnutului s, i a
nopt, ilor polare.

Alt, ii, însă, rămăseseră pe loc. Îs, i dădeau seama că mi-
siunea lor nu putea fi complet terminată, până ce libertăt, ile
acordate poporului rus nu s-ar fi revărsat, ca nis, te râuri de
lupte, pe tot cuprinsul pământului frământat de sclavajul
social, economic, intelectual s, i politic s, i al altor popoare.

Era natural, dar, ca opera lor de umanitarism impera-
tiv să înceapă cu România, care era cea mai aproape s, i cea
mai potrivită pentru un prim câmp de experimentare...
Aces, tia erau adevărat, ii apostoli ai revolut, iei, erau „popo-
rul ales” din „poporul chemat”, erau smântâna laptelui
democratic cu care ierarhia ros, ie atenua obsesia teroarei
albe. S, i aces, tia nu voiau, pentru nimic în lume, să plece
din România. Sovietele ruses, ti votaseră în unanimitate
fericirea poporului român. Protectorii nos, tri nu ne pu-
teau lăsa în voia soartei, ca pe o barcă fără cârmă în voia
valurilor. Democrat, ia rusă nu putea fi capabilă de aseme-
nea acte de las, itate. Armata rusă, care plecase de pe front,
nu putea pleca s, i din t, ară, până ce n-avea să detroneze pe
rege, să distrugă oligarhia, să proclame înfrăt, irea rus, ilor
cu românii s, i, pe urmă, chiar înfrăt, irea cu dus, manii de pe
front, ca să se poată pune odată pentru totdeauna capăt
războaielor.

Situat, ia noastră devenea tot mai critică, din zi în zi.
Frontul de luptă îs, i pierduse aproape important, a psiho-
logică. Meridianul militar oscilase după fantezia nepre-
văzutului, de pe frontieră, pe diferitele cursuri de apă,
trecuse apoi prin Bucures, ti, într-o dimineat, ă posomorâtă
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de toamnă s, i se fixase, după părerea celor de la Marele
Cartier, pe Dunăre, Siret s, i Carpat, ii Moldovei. Acesta era,
însă, frontul oficial, frontul comunicatelor trimise prin
telegrafia fără fir. Dar frontul adevăratei noastre primej-
dii se înfipsese, ca s, i cuiul lui Pepelea, în inima Ias, ilor, pe
care rus, ii puseseră stăpânire ca s, i nemt, ii pe Bucures, ti.

Noutătile zilei nu mai veneau nici de pe Siret, nici din
Carpat, i, ci de la sediul sovietului soldat, ilor rus, i de pe fron-
tul de sud. Dar frontul s, i sovietul formau una s, i aceeas, i
asociat, ie de cât, iva dezertori, care îs, i t, ineau s, edint, ele în
sala Circului, de unde, apoi, rezolut, iile erau comunicate
celor de la Socola. Acolo erau adunate marile depozite de
munit, ii cu care rus, ii amenint, au să arunce Ias, ii în aer, în
cazul când regele n-ar fi voit să abdice s, i oligarhia să treacă
puterea în mâna poporului suveran.

Generalul-s, ef al armatei ruses, ti ajunsese un fel de pre-
mier moutardier du Pape. Rămăsese cu titlul doar s, i cu
apartamentul de la Copou, în care sta închis s, i păzit de o
sotnie de cazaci credincios, i, pe care, însă, nu s, tia cât timp
o să mai poată conta. Parte din ofit, erii rus, i, degradat, i
de soldat, ii revolut, ionari, se oferiseră să facă de gardă la
palatul regal din strada Lăpus, neanu, probabil pentru a-
s, i răscumpăra vina de a nu fi s, tiut să facă această gardă
pe frontul de luptă. În această atmosferă de enervare s, i
nesigurant, ă generală, conducătorii poporului român com-
binau, în laboratoarele consiliilor de minis, tri s, i Marelui
Cartier, tot felul de substant, e imaginare, din care spe-
rau să scoată, într-o bună zi, „piatra filozofală” cu care să
poată clarifica situat, ia de fat, ă... S, tiint, a alchimiei evoluase,
însă. Demagogia ros, ie nu se mai impresiona de secretele
magiilor albe sau negre. Preot, ii lui Zoroastru s, i călugării
evului mediu nu se mai puteau reîncarna în generalii sau
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minis, trii vremurilor noastre. Ne trebuia un pic de la Mi-
randola care să poată t, ine piept rus, ilor ca un nou de omni
re scibili.

Solut, ia trebuie căutată în altă parte. Eroismul, însă, n-
o putea găsi, fiindcă eroismul este un act spontan s, i spon-
taneitatea exclude matura chibzuint, ă. Rămânea las, itatea
singură. Dar cum nu pot face elogiul las, ităt, ii, mă voi măr-
gini să citez pe Erasm care a scris Elogiul nebuniei. {{*}}
De câtva timp, între mine s, i Tatiana se dă o luptă surdă,
o luptă nemărturisită încă, dar destul de accentuată pen-
tru a ne îndârji deopotrivă, s, i pe unul, s, i pe altul. Tatiana
este trăsura de unire dintre mine s, i Nicolas, a. Amândoi
suntem, însă, ca doua cuvinte care încep s, i se sfârs, esc cu
câte o vocală. Oricum ne-am aranja în frază, unul din noi
trebuie să iasă cinstit. O eliziune este fatală. Una din vo-
cale trebuie să dispară. Care din noi amândoi, însă, vom
renunt, a la ea? Nicolas, a este sclavul Tatianei care, până
la o nouă orientare sentimentală, este s, i rămâne sclava
mea. Dar Tatiana este admiratoarea concept, iilor politice
ale lui Nicolas, a, pe care eu, deocamdată, nu le pot admite,
fiindcă sunt, mai întâi, român, apoi, mobilizat la ziarul
Marelui Cartier al armatei s, i, în fine, practicant diletant
al las, ităt, ii profesionale. Tatiana va decide, dar, pe care
din noi va trebui să-l sacrifice sau, mai bine zis, ce anume
sacrificiu îs, i va impune singură. În cele două tirizii ale
balant, ei atârnă, de o parte, egoismul sentimental, iar de
alta, altruismul social. Pe mine, Tatiana mă iubes, te. Pe
Nicolas, a, îl admiră numai... Nu s, tiu care va fi sfârs, itul
dragostei noastre.

Ziua de mâine îmi poate aduce surpriza unui cataclism
nebănuit.

La aceeas, i surpriză, însă, se poate as, tepta s, i Nicolas, a.
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S, ansele noastre, dar, sunt egale, atâta timp cât fiecare din
asociat, i ne mult, umim cu natura aportului nostru. De în-
dată, însă, ce vom încerca să ne amestecă m specialităt, ile,
un deznodământ fatal se poate produce...

Sunt hotărât să grăbesc acest deznodământ, oricare
ar fi el. Vreau să s, tiu dacă Tatiana pune mai mult pret,
pe revendicările sociale, cu care ne terorizează rus, ii lui
Nicolas, a, decât pe revendicările propriului ei suflet, cu
care mă las să fiu terorizat ca să-i fiu pe plac. Nu-mi acord
nici o calitate except, ională, dar ochii mei sunt răi de de-
ochi... Pătrund s, i răscolesc adânc, tulbură apele linis, tite,
ca elicea unui vapor, răstoarnă pământul înt, elenit, ca fi-
erul unui plug s, i transformă blocul de marmură inertă,
ca dalta unui mes, ter inspirat. Vreau să s, tiu dacă mai pot
conta pe ochii mei s, i dacă Tatiana mai este sau nu victima
lor.

Astă-seară rus, ii au de gând să hotărască de soarta re-
gelui s, i guvernului nostru. Mot, iunea votată astă-seară va
fi adusă la îndeplinire, dacă va fi nevoie, chiar cu pret, ul
unei vărsări de sânge. Automobilele blindate as, teaptă la
Socola gata să pătrundă în oras, , la primul semnal, iar dez-
ertorii de pe front s-au înarmat cu tot, ii ca să lupte pentru
scăparea poporului român din ghearele oligarhiei...

Ah!... Frazele astea au început să mă sugrume, ca nis, te
gulere vechi care mi-ar fi rămas strâmte. Adevărul, însă,
este că, la Ias, i, de multă vreme încă, nu se mai pot găsi
nici gulere, nici fraze noi. Unele au fost consumate de
război, altele de revolut, ia rusă. Astă-seară, însă, trebuie
să se sfârs, ească. Trebuie să s, tim, odată pentru totdeauna,
cine sunt stăpânii Ias, ilor s, i ai fâs, iei de pământ strămos, esc
ce ne-a mai rămas liber... Noi sau ei?...

După-amiază, Tatiana vine, ca de obicei, să mă vadă.
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O as, tept cu rolul învăt, at pe dinafară, de cu noaptea. Sunt
hotărât să realizez, pe rând, s, i cu orice pret, , toate planurile
ilus, trilor mei predecesori închis, i prin diferitele case de
nebuni, din t, ară sau din străinătate...

Am să-i propun, deci, Tatianei un pod peste ocean,
o scară până la cer s, i un voiaj cu aeroplanul în planeta
Marte. Dacă Tatiana mă iubes, te cu adevărat, n-are să-s, i
dea seama că fac pe nebunul s, i, în cazul acesta, regele
s, i guvernul român sunt salvat, i. N-au decât să-s, i aleagă
ce vor: podul, scara sau aeroplanul. Dacă, însă, Tatiana
nu mai vede în mine decât un bărbat la fel cu tot, i ceilalt, i,
de prisos să mai întret, in relat, ii cu o gâscă pe care, într-
un moment de miopie sentimentală, o luasem drept o
porumbit, ă de port, elan.

Cum, însă, lupta se dă între mine s, i o rusoaică inte-
lectuală care cunoas, te reprezentat, iile de la „Teatrul Mic”
din Moscova, fatal că trebuie să fiu mai tare ca... Stanisla-
vski. O feerie, însă, nu o pot, i pune în scenă cu mijloacele
intelectuale s, i materiale de care dispun teatrele noastre
nat, ionale. S, i feeria, pe care o pregătesc Tatianei, trebuie
să întreacă, cu fastul montării, până s, i fantezia creatoare
a celui din urmă „Abenserai” al teatrului modern.

Iata, dar, ce-am imaginat: Scena reprezintă odaia
unui om de geniu, mobilată simplu dar cu gust. Proprie-
tarul sau, mai bine zis, chirias, ul ei, suferă din cauza unei
intoxicat, ii lente, produsă de lipsa alimentelor, de prea
lunga durată a războiului, de revolut, ia rusă s, i de alte in-
grediente sociale s, i farmaceutice.

Omul de geniu este condamnat să moară din cauza
mediocrităt, ilor oligarhice, care l-au îmbrăt, is, at cu atâta
dragoste s, i căldură, că i s-a uscat cerul gurii s, i mat, ele i s-
au transformat în tromboane muzicale. În actul al doilea,
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decorul reprezintă o grădină cu plante exotice s, i tot felul
de animale pe care nu le pot, i vedea prin atlasele zoologice.

Cum act, iunea actului nu se petrece într-o menajerie,
s, i animalele nu sunt închise în cus, ti cu gratii de fier, oligar-
hia, îmbuibată de tot felul de bunătăt, i materiale s, i avan-
taje sociale, este amenint, ată să fie sfâs, iată de animalele
flămânzite în timpul actului întâi. Omul de geniu, însă,
pândes, te din umbra unui sicomor, cu trunchiul căruia a
început să se confunde încă dinaintea începutului actului
întâi.

Genialitatea nu exclude umanitarismul, resemnarea,
mila, incons, tient, a s, i absent, a totală din cadrul realităt, ilor
posibile. La gestul lui, dar, o porumbit, ă coboară din văz-
duh s, i cu ciocul ei de mărgean scoate ochii tuturor fiare-
lor apocaliptice. „Vit, elul de aur” este salvat s, i, după ce-s, i
regăses, te poarta, intră triumfător în ograda nat, ională, re-
citând ca un s, colar de clasele primare: „Fericit, i cei săraci
cu duhul”... Actul al treilea se petrece în pragul umanităt, ii
de mâine, adică în plin întuneric. Pe scenă nu se zăres, te
nimic decât o coroană regală, un fotoliu ministerial, un
mandat parlamentar care acoperă, cu prestant, a lui, un alt
„mandat de aducere”, un titlu definitiv al unei asociat, ii pe
act, iuni, un om mascat t, inând în mâna dreaptă Vacuum
Cleaner, iar în mâna stângă o oală de noapte s, i trei abece-
dare pentru uzul celor trei figuri mai reprezentative din
trecutul, prezentul s, i viitorul României...

Tatiana intră, tocmai când sfârs, eam repetit, ia gene-
rală a feeriei cu care aveam de gând să rezolv problema
realităt, ii de la Ias, i.

Trebuie să fi fost foarte schimbat la fat, ă, deoarece Ta-
tiana, în loc să mă sărute ca de obicei, se opres, te nedume-
rită în prag s, i mă întreabă:

147



— De ce es, ti as, a trist, Vanius, a? Cum se cunoas, te că Ta-
tiana nu mai apart, ine unei t, ări monarhice constitut, ionale!...

— Fiindcă, astăzi, ne vedem, poate, pentru cea din
urmă oară, Tatiana dragă...

Sunt sigur că în clipa aceea chipul meu se s, i lipise pe
fiint, a Tatianei, ca figura lui Hristos pe năframa sfintei
Veronica. Chipul fără frază s, i fraza fără chip este ca o
ramă fără tablou s, i un tablou fără semnătură. Tatiana
pare mis, cată. S, tirea izbucnirii revolut, iei ruses, ti n-o im-
presionase as, a de mult ca eventuala noastră despărt, ire.

— Cum as, a?... Ce s-a întâmplat?
— Până acum, nimic încă.
— Atunci?...
— Am zis: „poate”. Poate că are să se întâmple... Bună-

oară, la noapte chiar... s, i dacă se va întâmpla, să s, tii că nu-
mai tu es, ti de vină, Tatiana mea dragă!... Tu s, i cu Nicolas, a,
bineînt, eles. Eram sigur c-o să se sfârs, ească as, a. Voi nu
ne pricepet, i pe noi s, i noi nu vă pricepem pe voi... Iată
adevărul. Ne iubim, fără să ne pricepem... Dacă m-ai iubi
cu adevărat, ai renunt, a la nebuniile tale umanitariste...

Tatiana nu pricepe nimic. De altfel, nici nu trebuie să
priceapă, chiar de la începutul reprezentat, iei, fiindcă o
scenă de dragoste trebuie să păstreze decent, a unei pro-
gresii aritmetice, nu geometrice.

Tatiana nu pricepe nimic, fiindcă nu m-a auzit nicio-
dată vorbind as, a de repede s, i încâlcit. Pentru prima oară
polemizez cu ea pe tema dragostei noastre. S, i frazele de
dragoste sunt ca chibriturile de ceară. Nu se sting nici-
odată singure, fiindcă nu sunt fabricate în România, s, i
dacă nu sufli în ele la timp, ît, i ard degetele s, i-ti pătează
rău unghiile... Îi recapitulez principalele pagini din sin-
taxa dragostei noastre s, i-i mai expun încă o dată părerile

148



mele asupra analogiei dintre om s, i univers, pentru care
întrebuint, ez expresiile: microcosm s, i macrocosm, ca să o
pot impresiona mai puternic.

— Dragă Tatiana, tu s, tii că eu nu admit nici progre-
sul, nici decadent, a omenirii. Admit numai individul, care
rămâne acelas, i în permanent, ă s, i care nu urmăres, te de-
cât propriul lui interes, chiar când pretinde că se sacrifică
pentru binele altuia. Cu atât mai mult dar, nu pot admite
nici teoriile lui Nicolas, a s, i ale revolut, ionarilor rus, i, mai
ales când ne sunt impuse cu fort, a. Românii nu au nici
un interes să facă revolut, ie. S-o s, tii de la mine. Rus, ii au
făcut-o, fiindcă le era necesară.

Dar coca ce lor le foloses, te, nouă ne vatămă... Ro-
mânii vor să-s, i păstreze oligarhia, fiindcă sunt un popor
tradit, ionalist. Românii au avut totdeauna un stăpân s, i nu
s-au încântat niciodată de perspectiva unui „sat fără câini”.
Că stăpânii nos, tri s-au schimbat de-a lungul veacurilor,
asta e treaba istoricilor s, i a fanteziei noastre nat, ionale.
N-o să vă dăm vouă socoteală de ce a fost as, a. Rus, ii, însă,
n-au să se amestece „acolo unde nu le fierbe oala”. Noi
vrem să ne păstram regele s, i guvernul s, i suntem gata să-i
apărăm până la ultima picătura de sânge.

Destul pământ am pierdut până acum... Să ne salvăm
cel put, in oamenii care ni l-ar putea da înapoi... ! O pun
apoi la curent cu tot ce s-a hotărât în cazul unui eventual
atac din partea rus, ilor.

— Să nu credet, i că n-am aflat toate planurile voastre.
Va cunoas, tem tot programul pentru la noapte. Să s, tit, i,
însă, că nimeni nu va putea ies, i din Circ, în cazul când
se va vota revolut, ia la Ias, i. S, oseaua de la Socola a fost
minată în dreptul Abatorului, ca să nu poată pătrundă în
oras, nici un automobil rusesc. Populat, ia a fost înarmată
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până la ultimul om, iar ofit, erii t, aris, ti, din oras, , s-au înrolat
în armata română, ca simpli soldat, i, s, i au jurat în fat, a
mitropolitului că vor ucide fără crut, are pe tot, i cei care
poartă cocarde ros, ii. Nu va mai fi, deci, o luptă pentru
triumful democrat, iei, ci un adevărat măcel, ca în noaptea
Sfântului Bartolomeu... Vă convine?... Spune... Vă simt, it, i
destul de tari? Nu vă e teamă de las, itatea celor care au
fugit s, i de pe front?... Cu ăs, tia vret, i să dat, i piept la noapte
cu noi?... Aoleo!... s, i, pe urmă, cine are să plătească oalele
sparte?... Tu... Nicolas, a s, i alt, i nebuni ca s, i voi amândoi...

Tatiana s-a făcut albă ca varul. Se uită în tavan, ca o
brazdă uscată de soare care as, teaptă un strop de ploaie
din cer s, i sufletul ei rănit îs, i sfâs, ie parcă bandajul cu care
doctorul o mint, ise că se vindecă până la noapte.

— Asta e situat, ia adevărată, Tatiana... Iată de ce t, i-am
spus că ne vedem, poate, pentru ultima oară... La noapte,
poate să mor eu... Poate să mori tu... Cum ne-o fi norocul
!... Poate chiar să murim s, i unul s, i altul... Dar să scăpam
amândoi... asta e greu!...

Tatiana mă întrebă grăbită:
— Ce e de făcut, atunci? Privirile mele o săgetează ca

pe sfântul Sebastian.
— Mă iubes, ti cu adevărat, Tatiana? Ea nu-mi răs-

punde. Mă prives, te numai cu ochii umezi de lacrimi s, i
buzele ei mestecă parcă ultima picătură a paharului cu
zeamă de cucută.

— Dacă mă iubes, ti cu adevărat, tu singură pot, i face la
noapte o minune.

— Spune ce trebuie să fac.
— Să găses, ti pe Nicolas, a numaidecât s, i să-l convingi

să renunt, e la nebunia plănuită. Pentru rus, ii de la Ias, i,
cuvântul lui Nicolas, a e literă de evanghelie s, i textul evan-
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gheliei astea numai tu pot, i să-l schimbi, Tatiana... . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .

Pe la ora două după miezul nopt, ii, Nicolas, a, Taliana
s, i cu mine ne întoarcem de la mitingul soldat, ilor s, i mun-
citorilor rus, i de pe frontul românesc.

Mot, iunea votată exprimă admirat, ia asistent, ei pentru
regele erou, care luptă alături de soldat, ii săi pentru dez-
robirea pământului strămos, esc, cotropit de dus, man. Cât
prives, te schimbarea regimului politic din România, ea a
fost amânată după victoria definitivă, când poporul român
va fi liber să hotărască singur de soarta lui.

Nicolas, a ne conduce până în poarta casei. Nu pot ghici
pentru ce nu s-a dus, ca de obicei, la bodega domnului
Aivazian. Tot drumul n-a scos un singur cuvânt. A mârâit
numai printre dint, i un cântec aspru s, i greu ca de plumb
topit. Din când în când, a oftat adânc s, i tot timpul a mers
doi pas, i în urma noastră.

Ne despărt, im cu gravitatea funebră a martorilor într-
un duel în care unul din adversari ar fi fost ucis. Tatiana a
intrat în casă. Nicolas, a mă opres, te de mână.

— Să-i mult, umit, i Tatianei s, i s-o respectat, i ca pe o
sfântă, dobitocilor...

Ea v-a scăpat!... Să s, tit, i... {{*}} A doua zi dimineat, a, în
fat, a us, ii noastre, cu pres, ul făcut pernă sub cap, Nicolas, a
dormea ca un câine credincios, pe scândurile goale, de-a
lungul antretului plin de noroi s, i igrasie...
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XII
HEROSTRAT LA COT, OFENES, TI

Arde spitalul de la Cot, ofenes, ti!... La Cartier, nu se s, tie
decât că i-a dat foc azi-noapte un nebun. Asta înseamnă
că până să primim noi s, tirea la Ias, i, spitalul trebuie să fi
fost distrus complet.

Disparit, ia acestei podoabe a „Crucii Ros, ii” mă face să
exclam s, i eu ca Bossuet la moartea ducesei de Orlèans:
„Madame se meurt... Madame est morte...” Toate nenoro-
cirile de pe lume s-au abătut parcă asupra noastră.

Fatalitatea ne urmăres, te cu încăpăt, ânarea ei de catâr,
împrospătată în fiecare zi, nu mai s, tiu din ce izvor, cu „apă
vie”.

Eu, care nu mă apropiasem de front nici măcar până
la Cot, ofenes, ti, nu puteam aprecia important, a acestui dez-
astru. Cât, iva ofit, eri, în concediu de convalescent, ă, îl soco-
teau chiar ca o nouă înfrângere a armatei române. Credint, a
mea era însă, că, după victoria de la Mărăs, es, ti, armata
noastră nu mai putea suferi înfrângeri ca cele de pe Jiu,
Olt s, i Arges, . Pentru mine, adevărul acesta plutea în at-
mosferă, ca un zbor de berze primăvara. Pentru prima
dată de la începutul războiului, aveam impresia fermă că



ultimele noastre necazuri nu sunt decât preludiul unei
soarte mai bune. Nu eram profet s, i nici nu voiam să fiu,
fiindcă profet, ii de până atunci îs, i făceau penitent, a pe trep-
tele castelului de la Canossa. Dar, pentru mine, disparit, ia
spitalului de la Cot, ofenes, ti era un indiciu divin că armata
română nu mai avea nevoie de el. Întâmplarea, de altfel,
mă făcu să constat, chiar a doua zi, că pe mine presimt, irile
nu mă îns, elaseră niciodată.

Toto, care până atunci fusese ves, nic îngrijorat, ca s, i
cum răspunderea războiului ar fi dus-o el singur în spi-
nare, mă întimpină de data asta mai vesel de cum ar fi
avut să-mi anunt, e o victorie:

— Uf!... Bine că s-a sfârs, it s, i cu porcăria asta!...
Eram sigur că are să sfârs, ească... De altfel, în aface-

rea asta, să s, tii că am lucrat s, i eu... Nu t, i-a spus s, eful
sigurant, ei? De acum încolo, răspund eu de ei...

— De cine vorbes, ti?
— Cum, de cine?... De rus, i!...
— Ce are a face rus, ii cu Cot, ofenes, tii?... Cu spitalul

care a ars?
— Bineînt, eles! ăla era spital?... S, i s, eful de cabinet

al ministrului de interne, odată cu dispret, ul lui pentru
gazetarul prost informat, îmi t, ipă în urechi un cuvânt
internat, ional, cu care transformă insigna „Crucii ros, ii”
într-un felinar de aceeas, i culoare.

— Nu s, tii c-am prins-o s, i pe Jenny acolo?... Făcea pe
dama de caritate!...

— Ce, es, ti nebun? Vorbes, ti serios?...
— Dar tu pe ce lume trăies, ti?... Cum? nu mi s, tiai ce

era la Cot, ofenes, ti?...
Mărturisesc că până atunci nu s, tiam nimic. Discret, ia
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adorabilei mele las, ităt, i mă împiedica să peregrinez din-
colo de barierele Ias, ilor.

Nesigurant, a zilei de mâine îmi suprimase avântul ori-
cărei curiozităt, i.

Mă resemnasem, ca un sâmbure de fistic într-o bucată
de rahat „Hagi-Bekir”, veritabil. Tatiana era o adevărată
enciclopedie sentimentală, din care puteam să mă instru-
iesc la infinit, fără să mai simt nevoia bibliotecilor străine
din dosul frontului. Ba, ceva mai mult chiar, trebuie să
adaug că până atunci nici nu aflasem de fosta existent, ă a
spitalului de la Cot, ofenes, ti.

Sunt sigur, dar, că Toto exagerează ca de obicei. Des, i
pretinde a cunoas, te sufletul femeii în diferitele lui ipos-
taze, prietenul meu confundă, totus, i, caritatea cres, tină
cu dragostea personală s, i spiritul de sacrificiu cu darurile
benevole. Supărarea lui este pricinuită, probabil, numai
de prezent, a amantei sale la Cot, ofenes, ti s, i nu de scopul
propriu-zis al atâtor alte prezent, e, cu mult mai ilustre
decât a doamnei Jenny colonel Vasilescu. Toto este însă
un egoist s, i rat, ionamentul lui este tot atât de meschin ca
s, i al celorlalt, i favorizat, i de soartă, care nu cunoscuseră
greutăt, ile frontului, nici binefacerile spitalelor din dosul
frontului.

Nu s, tiam ce-ar fi putut însemna pentru Toto un spi-
tal în timp de război. Eu, însă, găseam că, între un spital
s, i o femeie, există o mare asemănare. Amândouă te pot
vindeca, după cum amândouă te pot omorî. În atmosfera
unui spital palpită sufletul colectiv al femeii, cu toate capri-
ciile lui de o clipă, brodate pe canavaua eternului feminin.

Un spital fără femei nu poate fi un spital adevărat. Fe-
meia singură poate încălzi albul rece s, i unanim al sălilor
de spital. Un medic fără o soră de caritate este un medi-
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cament cu dozajul gres, it. Primul descoperă s, i vindecă; a
doua inventează s, i însuflet, es, te...

Era natural, dar, ca în spitalul din dosul frontului să se
găsească în permanent, ă cât mai multe femei, fiindcă, în
timp de război, sora de caritate singură ît, i poate fi mamă,
soră sau înger de pază. Într-un spital, femeia este pâinea
de toate zilele a rănit, ilor de pe front. S, i în timp ce medi-
cul ît, i vindecă numai rănile, femeia ît, i întreges, te sufletul
fărâmit, at de durerea rănilor...

Desigur că nebunul care dăduse foc spitalului de la
Cot, ofenes, ti nu fusese niciodată rănit pe front, sau poate
că — rănit s, i vindecat de medic — înnebunise de dragul
femeii care îi veghease la căpătâi.

Când o să se afle, oare, adevăratul motiv pentru care
nebunul de la Cot, ofenes, ti năzuise să reînvieze în Moldova
numele lui Herostrat, pe care cele douăsprezece cetăt, i io-
niene îl opriseră, sub pedeapsă de moarte, să fie transmis
generat, iilor viitoare?.... S, i iată cum, actualitatea unui sim-
plu fapt divers, poate servi drept trambulină unui ziarist
mediocru, pentru a-l arunca în plină antichitate.

Dar istoria se repetă. Incendiul spitalului de la Cot, ofenes, ti
reeditează incendiul templului de la Ephes. Acelas, i mister
le învăluie pe amândouă fiindcă, s, i într-unul s, i într-altul,
se oficia cultul aceleias, i zeit, e, cu nume diferite. „Cru-
cea ros, ie” modernă s, i Diana antică nu sunt decât para-
vanul Afroditei hetaire, pe care vulgul nu trebuie s-o cu-
noască niciodată sub adevăratul ei aspect... În templul
de la Ephes se păstra manuscrisul lui Heraclit, care pro-
clamase domnia focului. În spitalul de la Cot, ofenes, ti se
vindecau rănile celor atins, i de focul războiului. Fatalitatea
voise, dar, ca tot focul să le purifice s, i umanitatea păcatului
pentru care erau divinizate.
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Herostrat dăduse foc templului de la Ephes, fiindcă,
probabil, lumina candelelor cu ulei îi dezvăluise misterul
pe care el — copilul virgin de pe calul Caystrului — nu-l
bănuise încă. În Artemision, preot, ii zeit, ei cu o sută de
mamele adorau, după tradit, ia egipteană s, i ritul persan, pe
zeit, a cu o sută de mii de buze. S, i din toate podoabele tem-
plului blestemat, Herostrat nu voise să păstreze neatinse
de foc, decât foile de papirus cu versurile lui Heraclit.

Nu s, tiu dacă nebunul de la Cot, ofenes, ti a putut salva s, i
el ceva din spitalul distrus de foc. Dar ce putuse, oare, să
vadă el, pe gaura cheii, la lumina electrică pe care medicii
s, i surorile de caritate ale spitalului uitaseră s-o stingă, în
timpul oficiului? Istoria se repetă, însă, iar cei care o scriu
ca să fie citită, o înfrumuset, ează, ca să fie crezută. He-
rostrat a fost, probabil, un nebun, fiindcă un om cuminte
s-ar fi angajat ca simplu senator al templului, iar nebunul
de la Cot, ofenes, ti a fost un Herostrat, fiindcă un român
adevărat s-ar fi făcut s, i el medic aliat.

Epilogul celor două mistere este, iarăs, i, acelas, i. În
noaptea când a ars templul de la Ephes, s-a născut Ale-
xandru Macedon. În noaptea când a ars spitalul de la
Cot, ofenes, ti, s-a hotărât încheierea armistit, iului pe front...
{{*}} Nu mă îns, elasem, dar, nici de data asta. Incendiul
spitalului de la Cot, ofenes, ti era începutul unei ere noi.
Situat, ia noastră urma să se schimbe s, i pe front, s, i la Ias, i.
Toata lumea era, de altfel, convinsă că războiul pe frontul
de răsărit nu mai putea continua. După refuzul armatei
democratice a Rusiei revolut, ionare de a mai lupta con-
tra imRos, u, galben s, i albastru 129 perialismului puterilor
centrale, armatei române nu-i mai rămâneau decât două
solut, ii: să-s, i ardă drapelele s, i să se sinucidă în bloc, sau
să se facă... soră cu dracul până ce va trece puntea... S, i
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puntea ce ni se arunca de către dus, man, era... Basarabia!
Victoria finală trebuia să se decidă pe alte fronturi. Frontul
nostru nu mai conta, decât ca o filă albă la sfârs, itul unui
volum. Act, iunea războiului propriu-zis se desfăs, ura în
textul zilelor precedente. Trebuia să umplem s, i noi însă
cu ceva această filă albă.

La drept vorbind, Basarabia era tot a noastră. O pu-
team, deci, încorpora s, i pe ea în strofa cântecului nostru
războinic: „Să cucerim ce-avem de cucerit!”...

N-aveam decât să rezervăm cucerirea Ardealului pen-
tru vremuri mai bune. Deocamdată, visul lui Mihai Vi-
teazul trebuia să-l îndeplinim începând cu Basarabia lui
S, tefan cel Mare s, i Sfânt! Românii de peste Prut ne as, teptau.
Oligarhia de la Ias, i îi nelinis, tea mai put, in ca democrat, ia
de la Moscova. Vocea sângelui începuse să capete anumite
rezonant, e s, i în Basarabia. S, i dacă se vărsase zadarnic
atâta sânge românesc în Carpat, i, de ce nu s-ar fi vărsat cu
folos s, i două, trei picături, pe Nistru?...

Aliat, ii nos, tri din răsărit ne deschideau singuri per-
spectiva celei mai nebănuite mărturii de dragoste, începu-
sem chiar să binecuvântăm revolut, ia rusă, iar eu, personal,
începusem să iubesc pe Nicolas, a ca pe un adevărat frate
basarabean...

Evenimentele se precipitau ca desfăs, urarea unei ser-
bări nat, ionale, după programul oficial. Guvernele se schim-
baseră, unul după altul.

Toto nu mai era s, ef de cabinet. Rămăsese un simplu
căpitan de rezervă, în schimb, însă, ofit, erii de rezervă nu
mai aveau nici un motiv să-s, i înlocuiască uniforma mili-
tară cu hainele civile. Marele cartier fusese desfiint, at s, i
animatorii victoriei finale de la ziarul România obt, inuseră
favoarea să fie trimis, i la vatră, ca s, i ceilalt, i demobilizat, i
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anonimi. Frontul de luptă dispăruse, ca s, i meridianul ge-
ografic pe care desenatorul uitase să-l tragă s, i pe noua
hartă. Solemn s, i glacial, războiul intrase, sub formă de
amintire, în arhiva documentelor nat, ionale.

După armistit, iu, urmă pacea de la Bucures, ti s, i după
pace, primele operat, iuni de contabilitate dublă. Profitul
s, i pierderea începură să fie apreciate după putint, a sufle-
tească a fiecăruia. Nu se putea, însă, cădea de acord, fi-
indcă, de data asta, diplomele Academiei de Înalte Studii
Comerciale trebuiau eliberate de Panteonul patrimoniului
nostru nat, ional.

Pierduserăm Carpat, ii s, i jumătate din Dobrogea s, i câs, tigasem
Basarabia.

Harta t, ării se schimbase. Se umflase pe o latură s, i se
subt, iase pe cealaltă. Din forma unei ghete, luase forma
unui cimpoi...

Gheata veche, e drept că fusese purtată cu folos de
atât, ia ins, i.

Cine s-ar fi încumetat, însă, să cânte cu acelas, i succes
din cimpoiul cel nou?... Nat, ionalul nostru instrument mu-
zical era amenint, at să nu-s, i găsească cimpoier. Cine, dar,
avea să cânte Hora unirii cu frat, ii de peste Prut, când frat, ii
de peste Carpat, i boceau încă la căpătâiul gropilor proas-
pete?... Vorbes, ti însă de lup s, i lupul la poartă!... Laurent, iu
Blebea a sosit la Ias, i. A fugit din Bucures, ti, fiindcă nu mai
putea suporta atmosfera înăbus, itoare a pumnului prusac.
Fuga lui Blebea era o întreagă odisee. Dar aici, la Ias, i, cel
put, in, se putea respira în libertate.

Revolut, ia rusă nu putuse fi decât o floare la ureche
pe lângă ocupat, ia germană. Rus, ii sunt oameni generos, i.
Au suflet... s, i — vorba domnului Aivazian — dacă s, tii
cum să te port, i cu ei, îi bagi în cofă numaidecât. Pe câtă
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vreme neamt, ul e altceva. Parcă are plumb în cap s, i asfalt
în suflet...

Ca să poată scăpa nespânzurat, Blebea fusese nevoit
să joace o mare carte: se prefăcuse că se dă de partea lor,
ba, ceva mai mult chiar, scrisese câteva articole s, i la Ga-
zeta Bucures, tilor. Cum s-a încheiat însă pacea, a s, ters-
o pe furis, . Până ce n-o pleca ultimul soldat neamt, din
Bucures, ti, nu se mai întoarce înapoi.

Suntem nevoit, i să primim explicat, iile lui Blebea, fără
nici un comentariu.

Prezent, a misiunii militare germane la Ias, i (care înlo-
cuise misiunea franceză) ne impunea cea mai strictă re-
zervă de ordin sentimental, chiar fat, ă de anume compatriot, i
ai nos, tri. Îl primim, dar, din nou în cercul nostru s, i, după
câteva zile, cercul nostru de la Ias, i se transformă parcă în
vechea „gardă a demnităt, ii nat, ionale” de la Bucures, ti, din
timpul neutralităt, ii.

Părerea tuturor este că nemt, ii au să fie învins, i. De la
Salonic continuă să vină s, tiri, tot mai bune din zi în zi. Se
pare că bulgarii nu mai vor să lupte. Nemt, ii sunt nevoit, i
să-i t, ină pe front cu mitralierele din spate... Ce invent, ie
lipsită de imaginat, ie mai e s, i istoria asta!...

Nu-i decât o ves, nică repet, ire. În Macedonia se petre-
cea exact acelas, i lucru ca s, i în Moldova. La fel procedasem
s, i noi cu rus, ii, la Mărăs, es, ti...

Tot as, a de îmbucurătoare sunt s, i s, tirile de pe marele
front din apus.

Noua ofensivă germană asupra Parisului a dat gres, .
Diviziile Kaizerului s-au împotmolit iar în mlas, tinile Mar-
nei. De la Aet, iu s, i până la Foch, câmpiile Catalaunice
acordă, cu aceeas, i tradit, ională generozitate latină, locuri
pentru odihnă ves, nică tuturor turbat, ilor de peste Rin. În-
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cep să mă stimez mai mult decât eram obis, nuit să mă
cred.

Simptomele unei ipertrofii timide îmi gâdilă, discret
s, i plăcut, subcons, tientul meu de animal rat, ionabil. Des, i
nu mărturisisem încă nimănui lucrul acesta, eram convins
că îndreptarea situat, iei noastre se datora nebunului care
dăduse foc spitalului de la Cot, ofenes, ti. Herostratul nostru
nat, ional fusese un inspirat al zeilor. Minunea începuse să
se vadă cu ochii. Regretam chiar că nu fusesem eu nebunul
incendiator.

Mi-as, fi legat cel put, in numele de un act eroic. Nebu-
nia s, i eroismul trăiesc frăt, es, te în acelas, i compartiment al
creierului.

Las, titatea noastră comună începe să ne pârguiască
sufletul ca pe nis, te struguri. Toată lumea as, teaptă cu ner-
badare începutul culesului.

O să fie, oare, în toamna asta, sau poate...
Blebea nu crede în victoria aliat, ilor. O as, teaptă s, i el cu

nerăbdare, bineînt, eles; dar nemt, ii sunt încă tari. Diviziile
retrase de pe frontul răsăritean aveau să strice echilibrul
balant, ei de pe frontul apusean.

Laurent, iu Blebea locuies, te într-o odaie din curtea bi-
sericii Banului, peste drum de Legat, ia franceză, instalată
în localul Conservatorului. Aci venim zilnic să citim comu-
nicatele de la Turnul Eifel s, i să luăm note după fluctuat, iile
frontului. Cât, iva dintre noi am făcut cerere la comanda-
tura germană să ni se permită întoarcerea la Bucures, ti.
Nici unul, însă, din prietenii lui Blebea n-am putut obt, ine
cuvenitul „ausweis”.

Nicolas, a, care nu mai face parte din nici un soviet, s-
a înregimentat cercului nostru. De când s-a proclamat
unirea Basarabiei cu Patriamumă, Nicolae Damianovici
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Gorski s-a făcut român basarabean. Pentru Blebea mai
ales, Nicolas, a are o deosebită stimă. Îi plac argumentă rile
lui spontane s, i volubilitatea cu care peripateticianizează
asupra diferitelor chestii la ordinea zilei. Când îl caut, i,
Nicolas, a e la Blebea acasă. Pe la mine nu mai vine aproape
deloc. Rezerva lui, de altfel, mi-o explic foarte us, or. Odată
cu plecarea ultimilor soldat, i rus, i din România, spitalul de
la antrepozitele gării s-a desfiint, at s, i Tatiana s-a mutat
la mine. Îi apreciez discret, ia dar, cu atât mai mult, cu
cât Tatiana este hotărâtă să plece cu mine la Bucures, ti.
Porumbit, a mea de port, elan a început chiar să ciripească
Doina Oltului s, i Ce te legeni, codrule? În ultimul timp,
bodega la „Cocostârcul de aur” se transformase într-un
restaurant de clasa I. Domnul Aivazian avusese dreptate:
Războiul este o afacere ca oricare alta.

Depinde cum s, tii s-o învârtes, ti. S, i domnul Aivazian o
învârtise mai bine ca noi. Ba, ceva mai mult chiar, scăpase
s, i de pus, cărie...

Un client cu care se certase la un pahar de vin, îl denunt, ase
că serves, te la masă carne de pisică, în loc de carne de ie-
pure. Autorităt, ile ordonaseră o anchetă imediat, se făcuse
o descindere la fat, a locului s, i cum judecata sub starea de
asediu se face altfel de cum stă scrisă la lege, domnul Aiva-
zian stătuse închis aproape o lună. L-am scăpat, însă, noi
— prietenii s, i client, ii săi statornici. S, i „Cocostârcul de aur”
s, i-a întins aripile din nou s, i a început să zboare, odată cu
aparit, ia la Ias, i a celorlalt, i tovarăs, i sosit, i în unghi ascut, it,
din Constantinopol.

De data asta, însă, urgia cea mare trecuse s, i, loca-
lul născut din nevoile războiului trebuia să corespundă
cerint, elor viet, ii normale.

Domnul Aivazian a mai închiriat, dar, s, i prăvălia ve-
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cină, a spart zidul s, i a schimbat, odată cu mobilierul, s, i
vechiul „menu” din timpul războiului. Acum se serves, te
de toate s, i la fel pentru toată lumea.

Pentru cât, iva client, i mai vechi însă, domnul Aivazian
tot mai păstrează o surpriză, din când în când. Într-o
seară, proprietarul meu îmi s, optes, te discret la ureche:

— S, tii că mi-am asigurat localul pentru o jumătate
de milion? Precaut, ia asta mi-ar fi părut foarte naturală,
dacă domnul Aivazian nu m-ar fi impresionat cu aerul sau
misterios.

— Se vede că nu mai ai ce face cu banii!... Ai început
să-i arunci pe gârlă.

— As, a crezi dumneata?... Va să zică, omul trebuie să-s, i
lase avutul as, a în voia soartei...

— Dar cine ît, i amenint, ă avutul, nene?
— Cum cine?... Doamne feres, te de ceasul rău!... Parcă

s, tie omul ce se poate întâmpla mâine?... Ia gândes, te-te,
bunăoară... Un foc...

N-ai văzut cum a ars spitalul de la Cot, ofenes, ti?...
— Ăluia i-a dat foc un nebun.
— Ei, s, i?... Dumneata crezi că la Ias, i nu sunt nebuni?...

Slavă Domnului!...
Ias, ul e mai mare ca Socola!...
— Atunci, foarte bine ai făcut... Bravo dumitale... În

caz de incendiu, pui mâna pe o jumătate de milion...
— Deocamdată, o jumătate... Mă bate gândul să-i ridic

asigurarea la un milion...
— S, i ce-ai să faci, nene, cu atât, ia bani?...
Domnul Aivazian oftează adânc s, i mă prives, te cu mila

unui părinte pentru un copil tâmpit din nas, tere.
— E, he!... Ce înseamnă un milion, cucoane, în zilele
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noastre? Dar dacă o da Dumnezeu să se întâmple s, i minu-
nea asta, să s, tii că plec din Ias, i. Mă duc la Constantinopol.
Acolo trebuie să fie rost de câs, tigat parale multe, acum...
Mie nu-mi prea miroase a bine, cu nemt, ii din Balcani...
Să s, tii că la Constantinopol o să vină tot englezii... s, i ăia
vin cu aur mult, nu glumă!... Ce crezi dumneata c-a fost
rubla rusească? Nimica toată... Să pot, i lucra, însă, numai
cu lire sterline s, i, pe urmă, să nu mai superi pe Dumnezeu
cu nimic!...

Domnul Aivazian îmi face impresia că nu as, teaptă
decât ocazia binevenită, să poată face pe Herostratul pro-
priului său restaurant.

De altfel, cum suntem intrat, i în toamnă, cocostârcii
trebuie să fi început să plece spre Constantinopol.
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XIII
HgC2Az S, HCI s, HgCI S, C2AzH

De câteva zile, Dumnezeu ne surâde binevoitor din perva-
zul ferestrei de cer albastru, pe care toamna ne-a lăsat-o
deschisă parcă anume, în orizontul fumuriu dinspre mia-
zăzi. Pentru prima dată, de la începutul războiului, briza
caldă a Mediteranei ajunge până la Ias, i. În Moldova se fac
pregătiri pentru iernat. În Macedonia, însă, a început să
se împrimăvăreze. Comunicatele oficiale transcriu parcă
textul cap. XI din Evanghelia sfântului Ioan, cu învierea
lui Lazăr...

Defect, iunea armatei bulgare a deschis drumul aliat, ilor
nos, tri spre Dunăre. Trupele germane nu mai opun nici
ele rezistent, ă. Se retrag în grabă spre nord s, i e foarte pro-
babil că n-au să se oprească decât la ele acasă. Monarhia
austro-ungară este în plină descompunere. Ungurii au fu-
git s, i ei de pe Piave s, i trupele italiene, împănate cu cele câ-
teva divizii franceze, au depăs, it vechea frontieră. Situat, ia
disperată de pe cele două fronturi de luptă secundare a
demoralizat întreaga armată germană. Frontul apusean
a fost străpuns în mai multe locuri s, i divinul Wothan a
părăsit pământul Frant, ei s, i al Belgiei, pentru a-s, i putea
apăra măcar scena teatrului din Bayreuth...



De la Bucures, ti ne vine s, tirea că nemt, ii au început
să-s, i facă bagajele.

Regret că nu sunt s, i eu acolo. Spectacolul trebuie să
fie acelas, i ca acum doi ani, când începusem să ne facem
noi bagajele pentru Ias, i.

Bucuria noastră patinează pe gheat, a incons, tient, ei ero-
ice pe care bunul Dumnezeu ne-o procură în fiecare iarnă,
pe lacul din Cis, migiu.

Toată lumea patinează la fel. Parcă tot, i s-ar fi născut
cu câte o pereche de patine în picioare...

Blebea singur stă pe mal s, i prives, te încruntat specta-
colul de pe lac. Îi clănt, ăne dint, ii de ger s, i nu s, tie unde ar
putea găsi o vatră caldă s, i prietenoasă. Dragostea noastră
nu-l mai mult, umes, te. Ar vrea să plece din Ias, i cu primul
tren. Dar trenul acesta întârzie parcă anume, ca să poată
pleca cu alt, ii, nu cu Blebea...

Dezastrul puterilor centrale des, teaptă în sufletul nos-
tru ecoul suferint, elor aproape uitate... Blebea, însă, de-
clară că nu vrea să le lase nerăzbunate. Dacă ar putea pleca
la Bucures, ti cu un aeroplan, n-ar sta la gânduri un singur
moment. Vrea să asiste la ultimele momente ale agoniei
germane în teritoriul ocupat s, i din inima Ardealului româ-
nesc vrea să smulgă el singur insignele Coroanei sfântului
S, tefan, cu crucea ei strâmbă ca s, i judecata anilor de robie.

De data asta, însă, e prea târziu. Blebea trebuie să se
resemneze.

Guvernul care semnase pacea de la Bucures, ti a fost
schimbat peste zi s, i armata română a fost pusă din nou pe
picior de război. Primele detas, amente au s, i trecut culmile
Carpat, ilor moldoveni, s, i pe pământul Ardealului fluturau
din nou, s, i pentru totdeauna, culorile sfâs, iate acum doi
ani de-a lungul străzii Carol: Ros, u, Galben s, i Albastru
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!... {{*}} În restaurantul la „Cocostârcul de aur” se bea în
cinstea primelor noastre victorii în Ardeal.

Fos, tii mobilizat, i la cenzură au cerut cu tot, ii să fie
trimis, i pe front. Întâlnirea lor cu armatele aliate care au
trecut Dunărea îi obsedează ca vitrina unui magazin cu
decorat, ii s, i alte insigne de noblet, e seculară.

Sufletul rezervis, tilor români îmbrăcat, i în stofă de Buhus, i
s-a înfrăt, it cu sufletul cruciat, ilor de altădată, înves, mântat, i
în fier. Eroismul, însă, cere suflet nu haină. S, i suflet, slavă
Domnului, avem cât motorul unui automobil de 120 HP
putere!... Dacă ar fi să ni se acorde, ca pe vremea crucia-
delor, câte un titlu de noblet, e fiecărui candidat la eroism,
pomelnicul nostru ar umple trei almanahuri Gotha. Am
putea bate chiar recordul democrat, iei ruses, ti... În veselia
noastră unanimă însă, „guelqu’un, troubla la fete”.

Toto apare ca un bolid s, i, din pragul us, ii, strigă cât îl
t, ine gura:

— At, i aflat noutatea cea mare?... Blebea a fost găsit
azi-dimineat, ă mort, în odaia lui...

Zgomotul încetează, ca un cântec de fonograf oprit
brusc. O singură voce se ridică stridentă s, i totus, i gravă, ca
o rachetă luminoasă pe cerul unei nopt, i fără lună s, i fără
stele. E vocea lui Nicolas, a.

— Ha, Ha, Ha!... Ce proastă inspirat, ie!... Tocmai acum
s, i-a ales momentul să moară?... Dobitocul!... S, tirea adusă
de Toto s, i replica lui Nicolas, a se încrucis, ează ca două ra-
piere pe teren. Impresia primului moment fusese profa-
nată de incons, tient, a unui alcoolic în ultimul grad...

Oricine ar fi putut fi mortul — un spion nedovedit sau
o victimă a gurilor rele — noi nu puteam uita că Laurent, iu
Blebea fusese prietenul nostru s, i că, odată cu moartea lui,
murea parcă în fiecare din noi câte o părticică din visul pro-
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priei noastre tineret, i: Întregirea neamului românesc!...
Visul acesta îl trăiserăm împreună. Unde, cum s, i când,

nu avea nici o important, ă. Elocvent, a noastră încălzise
bronzul statuii lui Mihai Viteazul s, i cădelnit, a animatori-
lor de la ziarul Marelui Cartier tămâiase, cu prisosint, ă s, i
pioasă recunos, tint, ă, mormintele anonimilor de pe front.
Amintirile comune măreau cortegiul funebru al celui ple-
cat din mijlocul nostru, cu fiecare din cei care îl cunos-
cusem, îl iubisem sau îl urâsem. Moartea lui Blebea ne
aduna parcă din nou launloc s, i fiindcă atât, ia ani de-a rân-
dul trăiserăm nedespărt, it, i, datoria celor care sărbătoream
înfăptuirea visului comun era să-l urmăm în mormânt sau
să-l păstrăm, ves, nic viu, în sufletele noastre...

Sărbătorirea primelor noastre succese în Ardeal se
schimbase într-un parastas pentru odihna sufletului zbu-
ciumat al primului român ardelean dispărut din mijlocul
nostru... {{*}} Tatiana mă întreabă de ce sunt trist.

— A murit Blebea. L-au găsit azi-dimineat, ă mort în
odaia lui.

— S, tiam de aseară... Îmi spusese Nicolas, a.
Calmul Tatianei mă împietres, te locului. Numele lui

Nicolas, a îmi pare, de data asta, un laitmotiv funebru în
intimitatea unei destăinuiri pe care n-o poate anticipa
decât criminalul adevărat, încep să bănuiesc că moartea
lui Blebea nu este lucru curat.

— Dar Nicolas, a de unde s, tia?
— Nu s, tia că a murit. S, tia numai că are să moară...
— S, i cine l-a omorât?... Haide, Tatiana, spune-mi ade-

vărat... Tu trebuie să s, tii tot ce s-a petrecut...
Tatiana tace. Îs, i mis, că doar buzele s, i parcă vorbes, te

cu ea singură.
— Spune-mi. Tatiana... As, a e că Blebea a fost asasinat?
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— A fost pedepsit numai.
— S, i pentru care vină?
— Servise la doi stăpâni deodată s, i pe amândoi îi îns, elase

deopotrivă.
— Era spionul nemt, ilor?
— S, i al nemt, ilor, s, i al Ohranei ruses, ti.
— De unde s, tii lucrurile astea?
— Mi le-a spus Nicolas, a. Vă trăda s, i pe voi, s, i pe noi,

s, i pe nemt, i. Înaintea intrării voastre în război, era în legă-
tură cu amiralul Visolkin, de la Reni... Ce afla de la agent, ii
t, aris, ti, raporta la Legat, ia germană. În ultimul timp, trimi-
tea la Bucures, ti note zilnice de ce se petrece la Ias, i. Foto-
grafia de la fereastră pe tot, i cei care se duceau la Legat, ia
franceză... S, tii de ce nu t, i-au dat nemt, ii „ausweis” ca să te
întorci acasă?... Erai pus s, i tu pe lista lui Blebea...

Destăinuirile Tatianei mă transformaseră într-o sta-
lactită. De-a lungul spinării, simt, eam curgând parcă un
fluviu care îs, i schimbă tocmai cursul apelor. Bănuielile
mele nu merseseră niciodată până acolo. Tatiana, însă,
vorbea cu limpezimea unei lecturi în limba ei maternă.

— Nicolas, a îl descoperise din prima zi. Pândea numai
momentul să-l poată pedepsi...

— Va să zică, Nicolas, a l-a omorât?...
— L-a pedepsit, nu l-a omorât...
— Dar dacă se află? Dacă se dovedes, te că a fost asasi-

nat?...
— N-ai nici o teamă... Noi nu omorâm cu dovezi... De

aceea a s, i întârziat as, a de mult. Dacă nu se stingea aseară
lumina electrică, putea să mai trăiască încă.

Perseverent, a Tatianei de a-mi da amănuntele cu lingurit, a,
ca un medicament, mă făcuse să uit aproape numele mor-
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tului. De data asta, nu mă interesa decât felul mort, ii lui.
— Ascultă, Tatiana. Tu ît, i bat, i joc de mine... Ce are a

face lumina electrică cu moartea lui Blebea.?....
Tatiana zâmbes, te cu buzele împreunate, ca cicatricea

unei răni vindecate demult.
— Crezi c-ai să pricepi, dacă am să-t, i spun ?
— Spune-mi, mai întâi, care a fost rolul tău în această

crimă?
— Nici unul.
— De unde s, tii, atunci, as, a de bine, ce s-a petrecut?
— Fiindcă Nicolas, a îmi spune tot ce face... Credeam

că s, tii lucrul ăsta.
— Ce-i, atunci, cu lumina electrică?
— Când li s-a stins lumina, Blebea a început să înjure

că a rămas pe întuneric. Nicolas, a, însă, poartă cu el tot-
deauna o lumânare sistem Pilau. I-a oferit-o imediat s, i s-a
grăbit să plece, după ce i-a aprins-o.

O lumânare sistem Pilau omoară pe nesimt, ite s, i fără
nici o urmă...

Un sfert de ceas, ti-e de-ajuns...
— Cum, cum?... Ce fel de lumânare?...
— Pilau... Pi-la-u... N-ai citit pe Edgar Poe?... Noi

cunoas, tem ret, eta lumânării lui Pilau, de acum cinci ani...
Stearină, treizeci de grame, cianură de mercur, patru
grame s, i acid clorhidric, trei grame... Ce-ai holbat as, a
ochii la mine?... Să nu afle Nicolas, a că s, tii s, i tu lucrurile
astea, că nu-i bine... Mai are preparate încă vreo două
duzini....

— Nu, nu... Fii pe pace...
Nicolas, a, însă, putea să mă amenint, e s, i cu două sute

de duzini, că eu tot nu pricepeam nimic din ce-mi spunea
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Tatiana. S, i cu toate acestea, s, tiam că Blebea fusese găsit
mort în patul lui, că uzura electrică nu funct, ionase din
cauza unui accident de motor s, i că, azi-noapte, Ias, ii fusese
luminat numai cu lumânări. Cu ce fel de lumânare, dar,
fusese asasinat Blebea? Tatiana se as, ază la masă s, i începe
să-mi explice, negru pe alb:

— Vino încoa să învet, i s, i tu. Poate ai să ai nevoie vreo-
dată. Acidul clorhidric se găses, te într-o capilară de stea-
rină curată, care străbate lumânarea paralel cu filtrul. Pe
măsură ce lumânarea arde, acidul clorhidric, venind în
contact eu cianura de mercur, o transformă în clorură
de mercur, iar acidul cianhidric, care se degajă, otrăves, te
aerul s, i omoară, fără deosebire, orice fel de vietate s-ar
găsi în odaie: om, câine, pisică, muscă s, i chiar păduche
de lemn. Dacă vrei să cunos, ti s, i formula chimică, iat-o:
HgC2Az S, HCI s, HgCI S, C2AzH Ai înt, eles?... Operat, ia e
foarte simplă... Nu lasă nici o urmă s, i nu des, teaptă nici o
bănuială. Exact la fel pot, i muri de apoplexie sau de ruptura
unui anevrism... {{*}} Pe Laurent, iu Blebea l-am îngropat
în „Cimitirul eroilor”, unde statul acordă pământul gratuit.
La „Eternitatea” locul costa prea scump s, i din cotizat, iile
prietenilor nu s-ar fi putut niciodată strânge suma nece-
sară.

Nu s-a t, inut nici un discurs s, i în tot Ias, ii n-am putut
găsi o singură floare să-i punem pe mormânt. În schimb,
i-am făcut o cruce de stejar mai mare s, i în prima lui noapte
subterană, o candelă cel put, in, s, tim bine că i-a ars la căpă-
tâi. De celelalte nopt, i nu mai putem răspunde noi, fiindcă
mormintele eroilor sunt date în păstrarea unei „societăt, i”,
formată din elementele militare care nu mai sunt apte
pentru front.

Nicolas, a l-a condus împreună cu noi până la groapă,
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îi era teamă parcă să nu-i scape din mână. Eu m-am ferit
să-i fac vreo aluzie. Deocamdată, nu era potrivit nici locul,
nici timpul. S, i-afară de asta, îmi lipsea poate dinamica
eroismului de a-mi afirma măcar patriotismul contempla-
tiv. Cu alte cuvinte, îmi lipsea cel mai principal obiect din
echipamentul meu sufletesc.

La început, Tatiana trebuie să fi avut o încredere oarbă
în mine ca să-mi destăinuiască secretul mort, ii lui Blebea.
Mai târziu, însă, când îs, i dăduse seama de us, urint, a cu
care vorbise, avusese grijă să mă prevină că Nicolas, a mai
are încă două duzini lumânări sistem Pilau.

Nicolas, a, dar, va continua să fie prietenul meu, atâta
timp cât dragostea Tatianei pentru mine nu-i va devia
sufletul s, i, mai ales, pumnul cu care mă amenint, ase acum
doi ani...

La întoarcerea noastră spre casă, Toto, care a intrat
în grat, iile noului ministru de interne, îmi comunică un
mare secret. Peste trei zile, pleacă primul tren direct la
Bucures, ti, cu persoane oficiale s, i particulari cu trecere la
guvern. Dacă Toto ar avea inteligent, a mea, iar eu relat, iile
lui cu lumea oficială, amândoi am ajunge oameni deopo-
trivă de mari în România de mâine. Probabil, însă, că Toto
îmi va lua înainte de data asta, fiindcă relat, iile cu puter-
nicii zilei ment, in apele totdeauna tulburi, ca să nu poată
pluti la suprafat, ă decât gunoaiele.

Mă folosesc, totus, i, de cele aflate s, i încep să-mi pre-
gătesc putint, a plecării la Bucures, ti, cu primul tren direct.
E trenul cu care, acum câteva zile, visase să plece bietul
Blebea!... Regret din suflet schimbarea rolurilor. Martor
mi-e bunul Dumnezeu că n-as, fi în stare niciodată să do-
resc moartea unui prieten, chiar când prietenul meu ar fi
dus, manul t, ării mele. Las, itatea are marele avantaj de a ne
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umaniza mai repede s, i mai complet. În privint, a aceasta,
sunt de perfect acord cu Nicolas, a s, i cu idealul democrat, iei
ruses, ti. Ne desparte numai o simplă nuant, ă de interpre-
tare. Nicolas, a omorâse; eu iertasem...

La drept vorbind însă, inversarea rolurilor venise la
timp. Doi ani, stătusem destul la Ias, i. Puteam să-mi con-
sider stagiul exilului sfârs, it.

De acum încolo, începea exilul lui Blebea. Fiecare la
rândul lui...

Bucures, tii mă chemau înapoi. Nu s, tiam dacă mă ier-
tase de toate criticile nedrepte făcute la plecare. Dar s, tiam
că, atâta timp cât o să existe parabola „Fiului risipitor”,
Bucures, tii vor sacrifica totdeauna cu bucurie un miel gras
s, i un butoias, cu vin vechi pentru sărbătorirea pocăitului.
S, tiam că, după doi ani de zile, nu voi găsi nimic schimbat,
afară, poate, de sufletul câtorva romantici întârziat, i. Ur-
mele ocupat, iunii dus, mane nu putuseră schimba poteca
bătătorită, pe care iarna n-o astupă decât până în primele
zile ale primăverii. Pictura cubistă din ziua când citisem
ocuparea Bucures, tilor de armata mares, alului Mackensen,
începea să-s, i precizeze intent, iile, liniile, planurile s, i culo-
rile ca s, i o Madonă de Rafael. De data asta, începusem să
văd Bucures, tii, exact ca într-o carte pos, tală ilustrată...

Iată iar Ateneul cu statuile lui meschine s, i pretent, ioase
ca morala din fabula Broasca s, i boul. Iată Calea Victoriei
demonstrând cu impertinent, a ei savantă erezia formulei
geometrice, că drumul cel mai scurt de la un punct la altul
ar fi linia dreaptă. Iată, apoi, strada Carol cu viziunea ei
funebră din ziua în care servise de mauzoleu drapelului
nostru nat, ional s, i, în fine, iată-mi odaia cu biblioteca s, i
icoana sfintei Paraschiva, iată pe Lotty, iată pe Viki, iată-
mi sufletul reîntregit ca soarele după o eclipsă totală.
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Perspectiva regăsirii Bucures, tilor mă înalt, ă pe soclul
las, ităt, ii mele cons, tiente as, a de sus, că aproape încep să-mi
pierd not, iunile de adevăr s, i de frumos. Da, da... Bucures, tii
sunt cel mai minunat oras, din lume, fiindcă, de azi înainte,
Bucures, tii sunt iarăs, i ai mei!... Bucures, tii sunt s, i au să
rămână, ves, nic, amanta necredincioasă care te îns, ală cu
primul venit, dar de care nu te pot, i hotărî să te despart, i,
fiindcă t, i-a intrat ca o otravă în sânge...

Mă întorc la Bucures, ti... Permisul l-am obt, inut mai
repede decât m-as, fi as, teptat. Se pare, însă, că Dumnezeu
ne-a identificat — pe tot, i animatorii victoriei finale — cu
păsările cerului: ne poartă de grijă s, i unora, s, i altora.

Tot cu ajutorul lui am reus, it să conving pe Tatiana
că, deocamdată, trebuie să rămână încă la Ias, i. Va veni
la Bucures, ti, însă, de îndată ce o voi anunt, a. Nicolas, a va
veni s, i el. Ar putea găsi loc la un ziar independent, unde
ideile democrat, iei de peste Nistru puteau fi îmbrăt, is, ate
mai repede chiar ca în ziarele ruses, ti.

Sunt mai fericit ca un elev scăpat de examen. N-am
luat nici un premiu, fiindcă părerea mea asupra premiant, ilor
continua să se bată cap în cap cu a profesorilor s, i a Minis-
terului Instruct, iunii Publice. Un elev cons, tient pentru el
s, i nu pentru bucuria părint, ilor, poate ajunge om mare,
chiar când trece clasa cu media la limită. În s, coală, cre-
ierul trebuie menajat. Efortul cel mare se cere după ce
intri în viat, ă. S, coala este un simplu câmp de antrenament.
Pe hipodrom, însă, dacă nu s, tii cum se face o cursă de
as, teptare, la potou ît, i ia altul înainte. Acelas, i lucru era să
se întâmple cu armata română, dacă nu încheiam la timp
pacea de la Bucures, ti. Jocheii din capul plutonului au ră-
mas de data asta în coadă. Eroismul de a fi fost totdeauna
în frunte, le-a metamorfozat coroana de lauri într-una
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de spini!... Până astăzi — mult, umescu-t, i T, ie Doamne —
n-am luat nici un premiu: nici în s, coală, nici în literatură.
Asta înseamnă că mort, ii n-au ajuns încă să mă priceapă
s, i, ca atare, continuu să fiu viu. Când cei care nu mai sunt
încep să priceapă pe cei care par a mai fi încă, diferent, a
dintre unii s, i alt, ii se reduce la spat, iul de timp ce-i trebuie
mortului să fie coborât de pe catafalc în groapă...

E povestea tragică a tuturor fabricant, ilor nos, tri de
marmeladă nat, ională, politică, socială, economică s, i artis-
tică.

Consolidarea ruinelor ne preocupă mai mult decât
creat, ia edificiilor noi. Ne este teamă să ne atingem de
mort, i, fiindcă ne dăm seama că nu-i putem înlocui. Îngăduint, a
colectivă dovedes, te neputint, a individuală.

Greutatea trecutului ne sufocă, contemplarea mizeriei
prezente ne mângâie s, i disparit, ia noastră fatală ne scapă
de rus, inea unei existent, e pe care nu ne-am putut-o afirma
cu nimic.

De azi înainte, întregirea noastră pe harta geografică
este sigură.

Să dea Dumnezeu ca ea să se poată face s, i în viat, a de
toate zilele!...

Mi-e teamă, însă, că vom rămâne mereu aceeas, i para-
cliseri ai formulei „Doamne milues, te-ne!”... Vom deveni,
poate, cu timpul chiar preot, i s, i, după un stagiu de mi-
logeală evanghelică, vom ajunge Arhierei s, i poate chiar
Apostoli... Vom as, tepta zadarnic, însă, pe Prometeul nea-
mului nostru, care să ne dăruiască focul propriei noastre
existent, e, fără prealabila învoire a Divului Traian sau a lui
Mihai Viteazul!...

Mi-e teamă că nu vom ajunge niciodată să înt, elegem
optimismul unei existent, e nat, ionale s, i vom continua să ne
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proslăvim strămos, ii, cu respectul slugii fat, ă de stăpânul
bătăios...

Din tot trecutul nostru, nu vom putea agonisi în su-
flet decât un maldăr de ruine. Dar ceea ce este mai trist,
nu le vom putea păstra nici pe acestea intacte; fiindcă —
spre marea noastră rus, ine — nu vom fi în stare să clădim
pentru ele nici măcar un Muzeu Nat, ional.

Le vom specula, însă, în discursuri, în promisii s, i în
planuri pentru viitor s, i le vom preamări atâta timp cât
ipocrizia, egoismul s, i rapacitatea celor puternici ni le va
flutura prin fat, a ochilor, învăluite în culorile drapelului
nat, ional: ros, u, galben s, i albastru...

Virtutea pasivă a propriei noastre admirat, ii va ucide în
noi orice emot, ie creatoare. Vom clădi atâtea mauzoleuri,
că nu vom mai putea găsi loc pentru un singur Panteon...
S, i as, a mai departe, vom continua să rămânem în viat, ă
aceias, i elevi premiant, i la s, coala României de ieri, până ce
vom îmbătrâni pe băncile neamului întregit, fără să putem
pricepe tineret, ea trecutului învăt, at pe de rost. Vom papa-
galiza s, i noi ce vom auzi de la alt, ii s, i, în mijlocul generat, iei
de mâine, vom trăi suspendat, i în colivia noastră spat, ioasă,
ca o podoabă exotică în casa unui îmbogăt, it de război. Dar
optimismul s, i entuziasmul pentru viat, a adevărată, al celor
cât, iva, sunt sigur că vor fi apreciate ca s, i până mai ieri, tot
cu nota „trei la conduită”.

Ce voi găsi, dar, la Bucures, ti, după doi ani de umilint, ă
nat, ională s, i completă dezagregare moleculară?...

Să se fi născut, oare, din el însus, i, un al doilea Empe-
docle s, i în t, ara mea?... Întregirea neamului românesc să
fi întregit oare s, i sfera dragostei solare, la care ar trebui
să ne încălzim cu tot, ii, ca la sânul acestui zeu globular?...
Sau, poate, pontifii discordiei vor continua să-i denatu-
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reze cultul s, i pe viitor?... Vom culege s, i noi, ceva nou cu
adevărat, din realizarea visului nostru de ieri?... Sau ne
vom mult, umi numai cu sandala de aramă a magului de
odinioară, scorojită de focul vulcanului Etna?... În cazul
de fat, ă, vulcanul Etna poate fi înlocuit cu războiul pen-
tru întregirea neamului românesc. Îmi dau seama, însă,
că supozit, iile mele mă îndepărtează s, i mai mult de op-
timismul existent, ei pentru care trebuie să pledez de azi
înainte.

E timpul, dar, să proclamăm, cu arogant, a omului care
vrea să trăiască, nu temerile, ci aspirat, iile noastre de mâine.

E timpul să ne controlăm viat, a cu propriii nos, tri ochi,
cu propriile noastre simt, uri, cu propriile noastre brat, e!...
Să ne admirăm strămos, ii, dar numai cu intent, ia hotărâtă
de a face s, i noi ca ei... Din admirat, ia noastră pentru tre-
cut, să ne rezervăm, numaidecât, o cotă parte s, i pentru
viitor... Cei care trăiesc admirând numai trecutul, dispar
fără să poată lăsa după ei ceva demn de admirat... s, i să nu
uităm că datoria noastră, înainte de toate, este să devenim
strămos, ii urmas, ilor nos, tri de mâine...

E singurul eroism postum al las, ităt, ii noastre creatoare,
conservatoare s, i perpetuante.

Altminteri, riscăm s, i noi, ca s, i Laurent, iu Blebea, să fim
pus, i în formula chimică: HgC2Az S, HCI s, HgCI S, C2AzH...

Tatiana mi-a destăinuit că Nicolas, a mai are încă două
duzini de lumânări sistem Pilau. Are, dar, exact cât i-ar tre-
bui, la nevoie, României de mâine, să scape de plos, nit, ele
României de ieri.
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XIV
TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE!

Locomotiva noastră urlă ca un câine la lună plină. Primele
macaze ne zgâlt, âie ca nis, te sughit, uri nervoase s, i, pe pero-
nul gării de Nord, un grup de prizonieri germani urează:
Willkommen în der Heimat, primilor bucures, teni sosit, i
de la Ias, i fără „ausweis”.

Cobor din tren, ca s, i cum m-as, fi întors din vilegiatură.
În cele două nopt, i s, i două zile de drum, mi-am recapitulat
zadarnic episoadele faimoasei „Expedit, ii a celor zece mii”
s, i împreună cu tovarăs, ii de vagon mi-am pregătit vocea
să salut oras, ul natal: Talassa!... Talassa!... Scontasem însă
o emot, ie la care, probabil, nu aveam nici un drept. Mo-
mentul liric mă trădase ca un aliat de ocazie, de care nu
mă lega nici o afinitate sufletească. Îmi dau seama, încă
o dată mai mult, că eroismul este un fel de articol de lux,
pe care nu mi-l pot introduce în suflet, nici măcar prin
contrabandă.

Privirile binevoitoare ale curios, ilor încep chiar să mă
enervezc. S, i nu sunt măcar îmbrăcat în uniformă mili-
tară!... Cel put, in, i-as, putea mint, i că vin de pe front... Dar
as, a — civil, cu ghete de la misiunea americană, palton cu
blana de la Odesa, pălărie de la „Herbert James” s, i cravată



de la „Charvet”, nu pot avea altă scuză decât aceea, poate,
ca n-as, fi român...

Noroc însă că nu mă cunoas, te nimeni s, i, de la gară
până în strada Carol, mă strecor ca chiurasatul „Goeben”
printre vasele flotei engleze din Marea Mediterană. În
drum, spre casă, admir arcurile de triumf pe care inscript, ia
„Trăiască România Mare” se repetă ca galoanele de aur ale
unui general, ajuns pe culmea ierarhiei militare. Noul ca-
lificativ al t, ării nu-mi pare deloc exagerat. Dacă nu mă
îns, el, pe vremea lui Mihai Viteazul, România fusese chiar
ceva mai mare!... În schimb, constat cu bucurie că aspec-
tul oras, ului nu s-a schimbat deloc s, i că, mai ales toamna,
Bucures, tii oftează la fel, fie că plecăm noi s, i vin nemt, ii,
fie că pleacă nemt, ii s, i venim noi... În poarta casei, mă
opresc o clipă. Sunt mai mult plictisit, decât emot, ionat.
Mi-am adus aminte că, la plecare, Viki îmi dăduse o cruce
gamată, pe care îi promisesem c-am s-o păstrez. În clipa
aceea, însă, cruciulit, a se găsea la gâtul Tatianei... s, i Viki
e capabilă să-s, i aducă aminte de angajamentul meu so-
lemn...

Ah!... Dacă ar fi fost o s, uvit, ă de păr, as, a cum se obis, nuies, te
în asemenea cazuri, i-as, fi cântat poate s, i eu ca Marcel Le-
gay, la Noctambules: „Et toujours ma cocarde unique Fut
cette mêche de cheveux Que je serrais d’un poigne nerveux
Contre mon coeur, sous ma tunique”.

Dar, în tot timpul războiului, nu purtasem niciodată
o tunică militară s, i, în locul tradit, ionalei s, uvit, e de păr
autentic, Viki îs, i legase amintirea de un lucru cu totul
străin fiint, ei sale.

Ciudată împerechere de lucruri sfinte!... Lotty îmi
ceruse, la plecarea mea, icoana sfintei Paraschiva, iar Viki
îmi dăduse o cruce...
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Atâta prozelitism nu cred să fi putut face în strada
Carol nici chiar apostolul Pavel.

Abia acum încep să mă nelinis, tească surprizele reîn-
toarcerii mele la Bucures, ti. Simt cum emot, ia revederii
celor două femei începe să fie coples, ită de răspunderea
vinovatei mele atitudini...

Treptele scării parcă nu se mai sfârs, esc... „Mai lungă-
mi pare scara, acum la-ntors acasă.” În fat, a us, ii mă opresc
să răsuflu. Nu sunt obosit. Dar o us, ă în care n-ai mai bătut
doi ani de zile e ca un prieten bolnav de tifos exantematic.
Nu s, tii dacă trebuie să-i dai mâna sau să-i vorbes, ti numai
de la distant, ă.

N-am fost niciodată as, a de emot, ionat. Nu mi-am
anunt, at sosirea nimănui. Cei care ar fi putut să mă as, tepte,
poate nici nu vor să mai s, tie că exist... Cartea mea de vizită
a dispărut de pe us, ă. Probabil că, în lipsa mea, în dosul
geamului cu perdelut, e de mătase verde se perindaseră alte
nume. Dar cel put, in amintirea numelui meu o fi rămas
undeva, în aceasta cutie a Pandorei pe care mi-e teamă
parcă s-o deschid?...

Lotty s, i Viki mă cred, poate, plecat pentru totdeauna.
În doi ani de zile, la Ias, i a murit atâta lume, că cei care se
întorc par mai repede fantoma celor care au plecat.

Dar nu cumva mă îns, el?... Aceasta să fie oare us, a pe
care altădată intram ca ecoul unui acord de violoncel, pe
care Mauriciu Pollak îl trimite doamnei Grümberg de pe
lumea cealaltă?... Nu s, tiu în care din noi doi s-a schimbat
ceva... Us, a nu mai are clant, a de alamă galbenă pe care i-
am lăsat-o la plecare. Probabil că nemt, ii o transformaseră
în cămăs, i pentru gloant, ele cu care credeau să ne poată
goni s, i de la Ias, i. Alama asta, însă, ne-a atras cu puterea
unui magnet s, i ne-a adus din nou la Bucures, ti.
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Iată-mă, dar, din nou în fat, a us, ii mele. De data asta, o
recunosc.

Butonul soneriei electrice îmi sărută degetul arătător,
ca o buză rece de convalescent...

Din cadrul us, ii, o servitoare pe care n-o cunosc mă
măsoară din tălpi până în cres, tet.

— E cineva acasă?
— Nu e nimeni...
— Unde e cucoana?
— A plecat cu domnul...
— Care domn?
— Domnul doctor...
— Care doctor?
— Bărbatul cucoanei...
Presimt, irile nu mă îns, elaseră, dar. Lotty se mutase în

alta parte.
Din odaia mea plecasem cu adevărat pentru totdea-

una... Fatalitatea îmi suprimase una din primele revederi
pe care le scontasem, neîntrerupt, timp de doi ani de zile.

— Nu s, tii unde s-a mutat chirias, a cea veche?
— Care chirias, ă?
— Doamna Grümberg.
— Păi tot doamna Grümberg stă s, i acum, dar nu-i mai

zice as, a... s-a măritat cu domnul doctor Hirsch s, i au plecat
amândoi în Germania.

După nedumerirea cu care mă prives, te servitoarea,
pricep care trebuie să fi fost propria mea nedumerire. În-
cerc să mă reculeg, să mă regăsesc, să mă recunosc. Reve-
derea, la care trebuia să renunt, , îmi fusese poate cu mult
mai scumpă decât a camerei mele, pe care o bănuisem
în primul moment. Servitoarea mă întreabă cu oarecare

182



temere:
— Dar dumneavoastră cine suntet, i? A, da!... Uitasem

aproape că trebuia să fiu s, i eu cineva! ...Mi-era teamă, însă,
că cel care se întoarce nu mai putea fi cel care plecase.

— Eu sunt chirias, ul cucoanei... Am fost până acum la
Ias, i... Mircea Băleanu.

Servitoarea tresare s, i îmi t, ipă la ureche, ca o trompetă
militară:

— A!... dumneavoastră suntet, i conas, ul Mircea?... Bine
at, i venit!...

Poftit, i, vă rog... De când vă as, teaptă domnis, oara!...
Toată ziua vorbes, te de dumneavoastră... Domnis, oara Viki
n-a plecat... Nu s, tiat, i? As, a a lăsat vorbă conit, a... Să v-
as, tepte mai întâi pe dumneavoastră s, i pe urma să plece s, i
dumneaei...

Viki, însă, nu este nici ea acasă.
Apartamentul este aproape gol. Lotty s, i-a vândut, la

plecare, toate mobilele. N-a mai rămas decât strictul nece-
sar, cu care Viki trebuia să-mi as, tepte întoarcerea. Restul
are să-l vândă probabil ea, după ce n-am să mai fiu pentru
ele decât simpla amintire a unui fost chirias, ... În odaia
mea, deocamdată, nu s-a schimbat nimic. Icoana sfintei
Paraschiva mă as, teaptă în peretele unde o lăsasem. Su-
râsul ei, însă, are parcă ceva din senzualitatea buzelor cu
care Lotty îi destăinuise, la plecare, pentru ce nu mă mai
poate as, tepta. S, i Lotty îi lăsase parcă secretul clipei când
sufletul trecutului profan palpitase pentru prima dată în
lumina sfint, ită a unei candele. Servitoarea îmi explică,
grăbită s, i guralivă:

— În odaia dumneavoastră a dormit până acum domnis, oara
Viki.

Nu vă lipses, te nimic. Lucrurile sunt toate la locul lor,
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as, a după cum le-at, i lăsat dumneavoastră. Domnul doctor
a stat la început în odaia domnis, oarei, până ce s, i-a făcut
vorba cu conit, a s, i s-au luat. Seamănă cu dumneavoastră —
bătu-v-ar norocul — ca două picături de apă... Parcă at, i fi
frat, i... Îmi spunea mie conit, a, dar tot nu credeam... s, i ce-a
mai plâns când a plecat!... Îl iubes, te dumneaei pe domnul
doctor, nu-i vorbă.... dar, oricum... Îi vine greu omului să
se despartă de t, ara lui...

Dacă nu-i băteau ai nos, tri pe nemt, i, rămâneau cu tot, ii
la Bucures, ti, că s, i domnului doctor mult îi plăcea la noi...
Se vede, însă, că as, a i-a fost scris conit, ei... N-a avut parte
de t, ara noastră... Dacă au plecat nemt, ii, a trebuit să plece
s, i dumneaei după bărbat. Nu se putea altfel... {{*}} Viki
s-a întors din oras, . Aproape n-o mai recunosc. A crescut
mare.

S-a rotunjit la fat, ă s, i la s, olduri. Pulpele i s-au împlinit
ca un desen cercetat de profesor s, i sânii au început să-i
puncteze bluza, ca două cornit, e de miel care suge încă
la oaie. I-au dispărut s, i pistruii de pe obraz s, i privirile
bănuitoare de pe sub gene. Ochii i s-au limpezit ca doua
mărgele albastre de Murrano, iar cârliont, ii părului par
nis, te mătănii de chihlimbar de Buzău.

Viki are s, aptesprezece ani s, i trei luni!...
Exact as, a trebuie să fi fost s, i Lotty, pe vremea când era

iubită de Mauriciu Pollak.
Vreau s-o sărut. În lipsa mamă-sii, pe cine oare as,

fi putut săruta în casa asta, în care, trei ani de-a rândul,
nu-mi precupet, ise nimeni sărutarea?...

Viki, însă, mă opres, te revoltată.
—O, o, o!... Ce înseamnă îndrăzneala asta? Ai înnebu-

nit?... Pe tot, i v-a zăpăcit, as, a, victoria?...
Nu vedeam nici o legătură între victoria armatei noas-
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tre; de data asta asigurată, s, i o eventuală înfrângere a
mea personală. Refuzul neas, teptat al fetei, însă, îmi aduce
aminte de îngăduint, a mamei sale. Încerc să-mi stăpânesc
enervarea.

— Nu vrei să te sărut, Viki?
— Să mă sărut, i?... Pentru ce să mă sărut, i?.... Îngân

rus, inat ca un elev prins cu lect, ia neînvăt, ată:
— Fiindcă simt nevoia să sărut pe cineva... Vreau să-

mi sărut trecutul... amintirea fericirii mele în casa voas-
tră... Tu nu înt, elegi că, în clipa asta, trecutul meu es, ti tu....
Tu singură!... Afară de tine, ce-a mai rămas din tot trecutul
meu în casa asta?...

Viki îs, i pleacă ochii s, i nu răspunde.
Eu continuu:
— Haide, Viki... Vino să te sărat, ca un frate mai mare

ce-t, i sunt...
Tu es, ti sora mea cea mai mică s, i cuminte, care nu m-ai

dat uitării. Tu singură m-ai as, teptat... Tu singură m-ai
iubit cu adevărat!...

Viki mă prives, te încruntată:
— Nu este adevărat... Cine t, i-a spus că te-am iubit?...
— Tu singură... Adu-t, i aminte... Ce mi-ai spus s, i ce

mi-ai dat în noaptea plecării mele la Ias, i?...
— Eu?... Nu-mi aduc aminte... Încep să înt, eleg. Viki în-

cearcă să nu-s, i mai aducă aminte nimic din ce s-a hotărât
să uite pentru totdeauna. Probabil că Viki a rămas acelas, i
copil încăpăt, ânat, care mă ura la fel ca s, i pe vremea când
mă spiona prin gaura us, ii. S, i Viki are, poate, dreptate.
Domnis, oara Grümberg nu mai este copila de cincispre-
zece ani, pe care o lăsasem la plecarea mea. Acum e fată
mare... În primul moment, îmi fusese teamă de aminti-
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rea copilei de acum doi ani. Ironia fetelor mari, însă, este
mai periculoasă decât otrava cut, itelor ruginite. S, i otrava
a început chiar să-s, i facă efectul....

E răzbunarea talismanului înstrăinat, care îmi purtase
noroc în pribegie!...

Din mult, imea învingătorilor ce se întorceau de la Ias, i,
eu eram, deocamdată, primul învins. S, i Viki nu-mi dă nici
măcar timpul să mă dezmeticesc.

— T, i-a spus servitoarea că trebuie să te mut, i numai-
decât? La 15, predau apartamentul proprietarului...

Eram dat afară ca un lucru de prisos. Odaia în care,
trei ani de-a rândul, mirosise a levănt, ică, începuse să pută
a acid fenic. Caricatura trecutului îmi schimonosea parcă
imaginea prezentului, pe care crezusem că-l voi putea
înnoda la infinit de firul solid al Parcei, care până atunci
îmi fusese mereu binevoitoare...

Tulburarea mea, însă, nu făcea nici un efect asupra
micului meu călău. Viki continua să-mi citească sentint, a
de moarte:

— Trebuie să-t, i caut, i numaidecât altă odaie în oras, ...
Grăbes, te-te, însă, până ce nu se întorc tot, i refugiat, ii... Să
s, tii că odăile s-au scumpit grozav, de când cu victoria ro-
mânilor... Cu pret, ul ăsta, nu mai pot, i găsi odaie nici la
mahala!... Îmi dau seama că nu mai am ce căuta în casa
asta. De data asta, în odaia mea mă simt mai străin ca în
prima noapte petrecută în odaia domnului Aivazian...

Lotty a plecat...
Pe Viki am pierdut-o...
Jenny n-a existat niciodată pentru mine...
Tatiana este încă la Ias, i... S, i zorii zilei de mâine întâr-

zie parcă să se arate la orizont...

186



Eram sigur că dintre învingătorii întors, i la Bucures, ti
foarte mult, i n-aveau să se aleagă cu nici un trofeu. Mă în-
durera, însă, faptul că tocmai înfrângerea mea personală
trebuia să servească de preludiu deziluziei nat, ionale de
mai târziu.

Mă ridic solemn s, i plin de mărinimia unui decret regal
de grat, iere:

— Bine... Plec... Dar să s, tii că nu plec, până ce nu te
sărut, mai întâi... Lasă-mă să te sărut, Viki...

— Fii serios, Mircea...
— Lasă-mă să te sărut, scorpie mică...
— Astâmpără-te că t, ip... A!... A!... Bestie!... Be. . . be...

Bâ... bâ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Iartă-mă, Viki. Nu fi supărată pe mine... Dar... Dar...
noblesse oblige... Tu, pesemne, uit, i că eu sunt unul din
animatorii victoriei finale!...

Atâta lucru măcar merit s, i eu de la tine...
Viki s, i-a ascuns capul în pernele patului s, i plânge cu

hohote, ca apa fierbinte dintr-un samovar. Mă apropii de
ea s, i îi mângâi părul răsfirat pe trupul subt, ire s, i delicat,
ca un arc în clipa când se îndoaie ca să azvârle săgeata.

Bestia a fost atinsă drept în inimă. S, i bestia rănită,
încep să-mi dau seama că sunt eu.

De ce plânge Viki?... De ce plâng femeile când nu-s, i
pot spune tot ce vor?...

Aventura mamă-sii o dezgustă. Din clipa în care min-
tea a început să-i lămurească nedumeririle copilăriei, Viki
i-a iertat trecutul, dar s, i-a rezervat dreptul să-s, i hotărască
singură viitorul. Probabil că Viki este cea mai tânără adeptă
a principiilor lui Wilson. . . Dacă ar fi să n-o mai vadă pe
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mamă-sa niciodată s, i tot n-ar pleca din t, ară. Deocamdată
are de gând să se ducă la Galat, i, la un unchi al ei... S, tie
bine că acolo are să moară de urât. Dar nici la Bucures, ti
nu mai poate rămâne. De când a plecat mamă-sa, nu mai
are pe nimeni aici. Pentru ea, mamă-sa este ca s, i moartă.
S, i, din mos, tenirea părintească, nu vrea să păstreze nimic,
nici chiar amintirea fostului chirias, , care ar putea-o face
să ros, ească.

Ce repede a crescut Viki!... Parcă ar fi România Mare.
S, i eu, ce repede am îmbătrânit!... Parcă as, fi... Dar nu.
Nu, nu... Pune strajă, Doamne, gurii mele!... {{*}} M-am
mutat, provizoriu, la hotel. De la fereastră, privesc în piat, a
Teatrului Nat, ional s, i în lungul Căii Victoriei ultimele pre-
gătiri pentru primirea suveranilor, generalului Berthelot,
guvernului, armatei române, detas, amentelor aliate s, i a
primilor eroi sosit, i de la Ias, i cu trenurile speciale. În clipa
asta, Bucures, tii parcă e cel mai frumos oras, din lume. Mi-e
teamă, însă, că în capitala României Mari podoaba zilelor
de mâine o vor face aceeas, i oameni mici.

Am rămas singur ...
Mă mângâi cu iluzia Ceahlăului că ar fi mai mare decât

Negoiul sau Caraimanul!...
Ce mic păream la Ias, i, alături de Nicolas, a!... Până

s, i Tatiana părea mai mare, alături de mine. S, i domnul
Aivazian, ce sus trebuie să se fi înălt, at!... „Cocostârcul de
aur” plutes, te pe deasupra banalului triunghi de cocostârci
tout simplement!... Laurent, iu Blebea doarme în cimitirul
eroilor de la Ias, i, iar Toto Radian s, i-a asigurat un scaun de
deputat în Ardeal. S, i Ardealul e plin de mine de cărbuni,
de fier s, i de aur!... Din desis, ul brazilor seculari, surâsul
Canaanului incendiază, cu simplul lui miros de răs, ină,
venerabilul suflet al Patriarhilor români!...
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De data asta, însă, Istoria n-are să se mai repete, fi-
indcă Istoria adevărată nu-i decât legenda unei realităt, i
inexistente. Moise nu va mai muri pe muntele Sinai s, i
pustiul Arabiei nu va mai albi decât oasele eroilor nece-
sari pentru morala fabulei... Fabula este pâinea de toate
zilele a omenirii!... Adevărul displace, dezgustă, deprimă,
distruge.

Adevărul cade totdeauna la fund, greu ca plumbul...
Minciuna, însă, vrăjes, te, orbes, te, însuflet, es, te, înalt, ă. Min-
ciuna zboară totdeauna pe deasupra, ca gunoaiele în vânt...
Nu ne place adevărul, fiindcă prea ne temem de el. Ado-
răm, în schimb, minciuna, fiindcă ea nu ne contrazice
niciodată... S, i totus, i, în România Mare, ce mic îmi pare că
sunt, de când am rămas singur...

Viki a plecat la Galat, i, iar Tatiana îmi scrie că nu mai
vine la Bucures, ti. Se întoarce în Rusia cu Nicolas, a, pe
care s-a hotărât să-l ia de bărbat. S, i-a dat seama că n-are
să poată trăi în România, că dragostea ei de la Ias, i n-a
fost decât pasiunea unui copil pentru o păpus, ă nouă s, i că
viat, a adevărată nu sunt liniile paralele, ci secantele care
ciopârt, esc sfera...

I-am răspuns: „Facă-se voia ta”, s, i atâta tot. Pumnul lui
Nicolas, a nu va mai amenint, a decât fantoma unei amintiri
neplăcute s, i amintirea trecerii lor prin România nu va
fi decât mirosul greoi al gunoaielor aprinse în ziua celor
patruzeci de mii de sfint, i mucenici...

Sunt singur.
Lotty parcă îmi bate iar în us, ă, îmi deschide fereastra

s, i mă cheamă să văd ce se petrece în stradă.
Pestetot nu-i decât: ros, u, galben, albastru!...
Zgomotul mult, imii se ridică în văzduh ca fumul sacri-

ficiului biblic, pe care Dumnezeu îl primes, te, în fine, s, i
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din partea poporului român.
Clopotele bisericilor încep să bată cu gravitatea unor

sentint, e definitive... T, ignalele gardis, tilor le acompaniază
cu grat, ia stridentă a unor intervent, ii inutile... S, i bubuitul
tunurilor le răspunde la fel ca în ziua când, în strada Carol,
se sărbătorea falsa noastră victorie de pe Arges, ...

De data asta, însă, mult, imea nu mai fuge înspăimân-
tată. Balcoanele nu se mai golesc s, i ferestrele nu se mai
închid. Aeroplanele dus, mane nu mai vin să bombardeze
Bucures, tii.

De data asta, sosesc învingătorii, stăpânii, români!...
Dintre cei sosit, i cu o clipă mai înainte, fac parte s, i EU.
Dar eu, ce-am făcut mai mult decât alt, ii, ca să-mi pot

încadra chipul în aureola de ros, u, galben s, i albastru, ce-mi
flutură prin fat, a ochilor?...

Mult, imea din stradă m-a exilat parcă în pervazul fe-
restrei, ca pe o cucuvaie singuratică, în crăpătura unui zid
de biserică incendiată de război...

Simt cum încep să mă dizolv în propria mea singură-
tate, ca culorile drapelului nat, ional după atâtea intemperii.
Din mine n-a mai rămas parcă decât flacăra mincinoasă
de la rădăcina nucului bătrân, sub care a fost îngropată, pe
vremuri, o comoară... Închid fereastra s, i în patul hotelului
în care n-am dormit încă nici o noapte, mă întind, rigid s, i
drept, ca o linie geometrică.

Ciudată coincident, ă... Abia acum îmi dau seama că
patul acesta e prea scurt pentru mine. Parcă m-am culcat
în patul lui Procust... S, i în timp ce aclamat, iile mult, imii din
stradă pătrund prin fereastra închisă până în odaia mea,
chipul legendarului bandit din vechea Attică se desprinde
parcă din penumbra perdelelor s, i păs, es, te hotărât spre
mine.
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— Ce vrei, ilustre cetăt, ean al României Mari?
— Vreau să te ajustez cu patul în care ai să dormi de

azi înainte...
Am venit să-t, i retez picioarele s, i capul...!
martie — aprilie 1924
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A fost odată ca niciodată...
Pe vremea aceea lumea basmelor nu fusese încă ane-

xată la rubrica faptelor diverse. Bunicii s, i nepot, ii păreau
aproape de aceeas, i vârstă.

Anii copilăriei sunt însă ca musafirii din mahala. Îi
primes, ti cu acelas, i surâs pe buze, îi cinstes, ti cu dulceat, ă
s, i cafea s, i-i petreci până la us, ă cu refrenul obis, nuit: „Când
mai poftit, i pe la noi?” Abia târziu de tot începi să-t, i dai
seama că cei care vin mereu nu mai sunt cei care plecaseră
odată.

Pe vremea aceea împăratul era totdeauna foarte bă-
trân, iar unicul fecior al împăratului, foarte tânăr. Prea
marea diferent, ă de vârstă dintre tată s, i fiu nu da nimă-
nui încă nimic de bănuit. Astăzi, cărturarii chemat, i să
stabilească genealogia familiilor imperiale ar găsi-o poate
suspectă. Pe vremea aceea, însă, bătrânii se bucurau la fel
cu tinerii de toate prerogativele fizice ale viet, ii normale, s, i
împăratul era cu atât mai mare s, i mai slăvit cu cât putea
să aibă copii la o vârstă când muritorilor de rând nu le mai
este îngăduit să aibă decât regrete s, i amintiri.

Pe vremea aceea, singurul bulevard al oras, ului pornea
din piat, a gării, străbătea grădina publică drept în două s, i
se sfârs, ea în fat, a primăriei.

Astăzi, bulevardul a fost prelungit. Capătul lui cel nou
a crescut parcă din mijlocul grădinii publice, ca tija unei
zambile liliachii dintr-un ghiveci de pământ smălt, uit cu
verde. Privită pe planul oras, ului, din clopotnit, a cu ceasor-
nic a bisericii Sfântul Nicolae sau din aeroplan, grădina
publică ît, i pare azi un om tras în t, eapă, un pui de găină
la frigare sau o enormă măslină de Vollo înfiptă într-o
scobitoare.

Restul oras, ului nu s-a schimbat aproape deloc. Se
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târăs, te ca o viperă de-a lungul Arges, ului, s, i din an în an se
întinde ca să pară mai mare. A rămas însă aceeas, i reptilă
fără picioare, cu coada proptită în cimitirul ovreiesc s, i cu
capul strivit între spital s, i pus, cărie. În schimb, vipera s-a
civilizat. Străzile au fost pavate cu asfalt s, i luminate cu
electricitate. Luna plină a fost expulzată din grădina pu-
blică tocmai la Trivalea, iar liceenii nu-s, i mai dau întâlnire
cu modistele s, i croitoresele pe maidanele oras, ului. Hote-
lurile au început să închirieze camere cu luna, cu ziua s, i
chiar cu ora...

Musafirii de pe vremea aceea au dispărut o dată cu
anii din calendarele oficiale. Copiii au luat locul părint, ilor
cu preciziunea orelor de pe cadranul unui cronometru.
Avocat, ii, doctorii, inginerii, generalii, dascălii s, i negusto-
rii oras, ului de pe vremea aceea au fost înlocuit, i, ca nis, te
înalt, i dregători ai statului după o schimbare de regim.

Dar victoria vârstei e numai relativă. Tinerii au înce-
put să îmbătrânească s, i ei, iar bătrânii, după ce au fost
binecuvântat, i din pridvorul bisericii Sfântul Ion, au fost
trecut, i pentru ultima oară prin dosul Fois, orului de foc s, i
împământenit, i pe dealul Cimitirului S, tefan-vodă...

Din pragul locas, ului de veci, oras, ul cu locuint, e de în-
chiriat aproape nici nu se zăres, te. Stă pitit ca un las, între
dealuri, gata să treacă Arges, ul înot, la cel mai mic semnal
de alarmă, s, i să lase judet, ul fără capitală.

Este oras, ul în care mi-am petrecut copilăria, în care
am iubit pentru prima oară s, i în care am rămas corigent
la limba română.

Profesorul meu de pe vremea aceea nu-s, i luase încă
licent, a în litere.

Mai târziu a murit ca director de s, coală... comercială.
{{*}} Trei colegi de clasă — Eu, Cotan s, i Mihăit, ă — ne jucam
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de-a „căderea Plevnei”.
Eu fac pe regele Carol, Cotan face pe t, arul Rusiei s, i

Mihăit, ă pe Osman-pas, a.
Eu sunt as, a cum nu mai vreau să-mi aduc aminte că

am fost.
Cotan este scurt, gras s, i gălăgios. Parcă ar fi un dop

de sticlă de s, ampanie proptit pe două bet, e de chibrituri
cu gămăliile negre. Cotan are pantofi de lac. Doar este
fecior de bani gata. Tatăl său este avocat, mare proprietar
s, i s, eful unui partid politic din localitate. Cotan este, dar,
când băiatul prefectului, când al primarului, când al de-
putatului, când al senatorului. De când ne-am pomenit
pe bancă unul lângă altul, Cotan nu e niciodată pe lista
promovat, ilor. Toamna însă, „când se numără bobocii”,
Cotan devine iar colegul meu în clasa următoare, s, i as, a
mai departe...

Mihăit, ă este slab, sfios s, i sărac. Mihăit, ă este o expresie
algebrică

— o câtime necunoscută botezată cu litera „S” la pute-
rea a treia. Cele două cârlige grafice ale triplei sale personalităt, i
(fizice, sufletes, ti s, i sociale) răstoarnă totdeauna not, iunea
locului în care s-ar găsi la un moment dat în spat, iu. Capă-
tul curbei de bază cată spre infinit, iar cel care s-ar avânta
parcă spre cer se încovoaie spre pământ. Mihăit, ă este sim-
bolul sacrificiului etern. El face totdeauna pe Osman-pas, a.
După sfârs, itul jocului, iese bătut, schingiuit, scuipat s, i
huiduit, iar după sfârs, itul fiecărui an s, colar, „premiul I cu
cunună“.

Mihăit, ă este băiatul unui cizmar de pe Scoroboaia.
Scoroboaia este o mahala a Pites, tilor.

Pites, tii de pe vremea aceea erau o comună urbană cu
17 000 de suflete, trei s, coli primare de băiet, i s, i două de
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fete, un liceu, două judecătorii de pace s, i un tribunal, un
regiment de infanterie, altul de artilerie s, i un escadron
de călăras, i, pos, tă s, i telegraf, stat, ie de drum de fier, două
spit, erii, trei cofetării s, i treisprezece simigerii, dintre care
una la centru, pe strada S, erban-vodă. {{*}} Plevna a capi-
tulat, s, i Osman-pas, a a fost făcut prizonier.

Bravele armate româno-ruse scot chiote de bucurie,
s, i fesul nefericitului generalisim turc este purtat în tri-
umf ca singurul trofeu al strălucitei victorii cres, tine. În
clipa aceea, deasupra capetelor noastre o fereastră se des-
chide cu zgomot s, i o voce ascut, ită de femeie scapă printre
geamuri ca un ghiveci de flori ce s-ar fi spart.

— Ce?... At, i înnebunit?... Ce înseamnă gălăgia asta,
Bucule? Nu t, i-e rus, ine?... Tocmai azi v-at, i găsit să facet, i
maimut, ării, când a murit conu S, tefan?...

Bucul sunt eu. Vocea este a Margaretei. Margareta
este croitoreasa noastră „cu ziua”, în grija căreia mă dă-
duse mama, dimineat, a, când plecase la Slatina.

Tac s, i casc gura mare, ca s, i cum as, fi vrut să prind din
vânt ecoul zbieretelor noastre.

Cotan a tăcut s, i el. Mihăit, ă tăcuse mai demult. T, arul
Rusiei aruncă spre fereastră o privire de mops cu dint, ii de
lapte s, i mă întreabă cu vocea pe jumătate:

— Ce tot trăncănes, te aia? Cine spune c-a murit?
— Tata-mare.
— Tatăl mă-tii sau al lui tat-tău?
— Ba al mamei...
Cotan strâmbă din nas s, i aruncă cu fesul în capul lui

Mihăit, ă, care fusese ghemuit pe treptele scării de piatră.
— Ei, s, i?... Trebuie să fi fost bătrân!... Bine că n-a

murit tat-tău...
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Eu simt ochii umezindu-mi-se s, i cu vocea înăbus, ită
îngân ca s, i cum n-as, fi vrut să mă aud decât eu singur:

— Păi tata, Dumnezeu să-l ierte, a murit de mult...
Ce?... Nu s, tiai?...

Cotan se proptes, te t, apăn în fat, a mea, cu ochii holbat, i
de voluptatea unei superiorităt, i neglijate până atunci.

— As, a e... că bine zici... Căpitanul e numai bărbatul
mă-tii... Nu e tat-tău adevărat. S, i continuă să mă măsoare
cu ochii din cres, tet până în tălpi, ca s, i cum în locul meu
s-ar fi substituit altă persoană.

Cei doi cuceritori ai Plevnei nu mai sunt parcă aceias, i
pravoslavnici cres, tini aliat, i.

Victoria noastră comună trebuie să rămână ispravă nu-
mai a unuia dintre noi. T, arul Rusiei caută prilej de ceartă
cu regele Carol. În anul acela, Cotan era băiatul prefectului.
Un prefect este stăpânul unui judet, întreg. Or, în Româ-
nia de pe vremea aceea, judet, ul Arges, ocupa proport, ional
cam acelas, i spat, iu ca s, i fosta Rusie pe suprafat, a globului.
Băiatul prefectului de Arges, nu putea fi deci decât t, arul
Rusiei.

Al cui băiat era însă micul său aliat? Curiozitatea lui
Cotan explodează ca s, i bomba de la Vidin, la picioarele
regelui Carol... Mie, însă, muzica asta nu-mi place.

— Dar tat-tău ce-a fost? Tot căpitan?
— Nu.
— Avocat?
— Nici...
— Doctor?
— Îî...
— Profesor?
— ... S, i Cotan continuă să îns, ire din ce în ce mai ener-
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vat alte patru cinci profesiuni, fără să nimerească pe cea
adevărată.

Cu doi ani în urmă, profesorul de matematici, exaspe-
rat că nu pot pricepe o regulă de trei simplă, mă întrebase
la fel:

— Dar ce-a fost tat-tău, mă băiete, de te-a făcut as, a
greoi de cap?...

Atunci, e adevărat, am răspuns intimidat, numaidecât:
— Negustor. S, i profesorul, după ce a râs cu poftă, mi-a

făcut următorul rat, ionament:
— Apoi din două una... Sau tu nu es, ti feciorul lui tat-

tău, fiindcă ăla, dacă era negustor adevărat, trebuie să se fi
priceput s, i la socoteli; sau dacă es, ti feciorul lui s, i-i semeni
întru toate, săracul tat-tău trebuie să fi dat faliment...

De atunci nu mă mai întrebase nimeni ce a fost tata.
Insistent, a diabolică a lui Cotan se transformă într-un

ciocănit de ghionoaie, pe care tăcerea mea îl prelunges, te
parcă la infinit.

— Spune ce-a fost tat-tău... Spune ce-a fost tat-tău...
Spune ce-a fost tat-tău că-t, i dau cu pumnu-n fălci...

Speriat, mă trag înapoi, mă împiedic s, i cad în brat, ele
lui Mihăit, ă, care se apropiase tocmai de noi să facă pace
între aliat, ii învrăjbit, i.

— Ce-ai, mă nebunule, cu el? Ce-t, i pasă t, ie ce-a fost tat-
său? Tat-său a fost mai mare ca tat-tău... A fost ministru,
nu prefect.

Cotan se umflă, rumenindu-s, i obrajii ca un cozonac
în cuptor.

Intervent, ia lui Mihăit, ă l-a exasperat. Dinamica personalităt, ii
lui fizice atinge paroxismul. Dopul plesnes, te cu zgomot
din gâtlejul sticlei de s, ampanie s, i pumnul lui cade ca un
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ciocan de cizmărie în capul lui Mihăit, ă, care mă t, ine în
brat, e.

O ia apoi la goană spre poartă s, i, odată ajuns în stradă,
ne apostrofează cu ură s, i satisfact, ie:

— O să vă reclam la domnul diriginte că m-at, i înjurat
de tată... {{*}} N-am dormit toată noaptea. M-am gândit la
tatăl lui Cotan, care era prefect, apoi la tata, pe care nu-l cu-
noscusem, dar care s, tiam bine că nu fusese ministru s, i, în
fine, la tata-mare, pe care n-aveam să-l mai văd niciodată.

Aceeas, i noapte învăluia s, i Pites, tii, s, i Slatina. Aceeas, i
noapte pusese stăpânire s, i pe nepot, s, i pe bunic. Pentru
mine, însă, era prima noapte când nu puteam închide ochi;
pentru el, prima noapte pe care o dormea sub cele s, apte
palme de pământ, unde s, apte ani de-a rândul n-avea să-l
mai supere nimeni.

Pe tata nu-l supărasem niciodată, fiindcă nu-l văzu-
sem decât în portretul cel mare din salon. Pe tata-mare,
însă, îl vedeam parcă s, i atunci, cu ochii încremenit, i de
groază s, i cu brat, ele ridicate spre crengile nucului din vie,
în care mă urcasem fără să mă mai pot coborî.

Primul meu „turn de fildes, ” avea peste o sută de ani!...
Trunchiul lui era as, a de gros, că trei oameni abia l-

ar fi putut îmbrăt, is, a, frunzele lui fos, neau ca nis, te salbe
de icosari la gâtul fetelor prinse în horă, iar seara, când
soarele se coroba peste Grădis, te în Olt, pământul de la
rădăcina lui avea parcă reflexe de aur. În via noastră de la
Slatina mai erau s, i alt, i nuci. Unii erau tot as, a de bătrâni, s, i
pe trunchiul lor scorburos s, irurile de furnici ros, ii urcau s, i
coborau neobosit ca s, i ascensoarele electrice ale unui sky-
scraper american. Dar dintre tot, i nucii din via noastră,
unul singur era nucul meu!... S, u nucul ecesta era nucul
meu fiindcă eu eram cel din urmă vlăstar al celor care, pe
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vremea turcilor, îngropaseră la rădăcina lui o comoară.
Tata-mare îmi povestise (ce s, tia s, i el de la tatăl său)

că într-o noapte de august două flăcări lungi s, i gălbui
înlănt, uiseră trunchiul nucului ca două brat, e de schelet
ce-ar fi încercat să se ridice din groapă. Aceasta însemna
că ploile s, i zăpezile atâtor ani topiseră comoara, făcând-o
una cu pământul cleios s, i galbui.

Dar superstit, iile sunt produsul realităt, ilor nebănuite.
Comoara dispărută exista totus, i acolo unde fusese îngro-
pată. Exista în aspectul deosebit al nucului acesta, pe care
eu îl socoteam unic pe lume, s, i mai ales în bucuria neex-
plicabilă cu care îl revedeam în fiecare vacant, ă de sfârs, it
de an. Monezile de aur ce mi s-ar fi cuvenit mie trebuia să
le mos, tenesc sub o altă formă. Dar pe vremea aceea, nu
trăisem, în întregimea lor, primele trei zile biblice. Pen-
tru mine, Dumnezeu nu despărt, ise încă apele de uscat, s, i
averea strămos, ească nu-s, i lămurise încă forma definitivă
sub care aveam să fiu despăgubit de comoara pe care o
crezusem pierdută pentru totdeauna.

De lucrurile acestea, însă, abia astăzi îmi dau seama.
Pe vremea aceea s, tiam numai că în vârful nucului mă

as, teaptă un pătuiag de scânduri, pe care tata-mare îl con-
struise anume pentru mine, iar în podul caselor noastre de
la Slatina, un maldăr de cărt, i mucegăite, pe care le citise
odată o soră mai mare a mamei.

Când le-am descoperit, am avut impresia că am trecut
două clase într-un an.

Tata-mare, însă, m-a mustrat cu blândet, ea lui de om
îndurerat.

— Dă-le naibii de hârt, oage, că as, a s-a smintit s, i biata
Lena!...

M-a mângâiat apoi pe amândoi obrajii s, i a dat ordin
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servitoarelor să închidă podul cu lacăt.
Podul însă a rămas deschis toată vara s, i, în pătuia-

gul din vârful nucului, mi-am urcat pe rând o saltea de
paie, o pernă de puf, o scoart, ă oltenească, un pistol cu
cremene, un iatagan s, i volumele: Poezii populare ale româ-
nilor, adunate s, i întocmite de Vasile Alecsandri: Sobieski
s, i Plăies, ii de Costache Negruzzi; Cântarea României, care
pe vremea aceea era de Nicolae Bălcescu; Patimile junelui
Werther, traduct, ie din limba germană de B. V. Vermont,
cu o introducere de Grigore H. Grandea s, i Istoria Manoni
Lesco s, i a cavalerului de Grio de decanulu Prevo, tradusă de
St. Hr. Bâjesku s, i tipărită cu a însăs, i cheltuială în anul 1857.
{{*}} De trei zile, Margareta mănâncă cu mine la masă s, i
doarme cu mine în aceeas, i odaie. Căpitanul e plecat la
manevre, iar mama mi-a scris că are să mai întârzie câtva
timp la Slatina. În lipsa ei, Margareta mă îngrijes, te ca pe
un frate mai mic. De altfel, mama are toată încrederea în
croitoreasa noastră, care este fată cuminte s, i vrednică.

Nu s, tiu ce poate înt, elege mama prin cumint, enia unei
fete ca Margareta.

De vrednicia ei, însă, îmi dau seama s, i eu. Toată ziua
lucrează.

Transformă rochiile mamei s, i cârpes, te ciorapi între-
gii familii, deretică prin odăi, dă bucătăresei bani pentru
piat, ă, se interesează cum stau cu lect, iile pentru a doua
zi, mă scoală dimineat, a la ora s, apte s, i în fiecare seară îmi
aduce aminte că trebuie să mă închin s, i să-mi ung nările
cu vaselină mentolată ca să nu capăt guturai.

De când am rămas singur cu ea, parcă noi am fi adevărat, ii
stăpâni ai casei.

Margareta este cu vreo zece ani mai mare ca mine.
Are părul negru s, i cret, , ochii verzi, obrajii măslinii s, i gura
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mare... grozav de mare!...
Când am văzut-o pentru prima oară, mi-a venit să râd.

Gura ei mi-a amintit cutia mea de compasuri, care pe di-
nafară e neagră s, i pe dinăuntru ros, ie. Colt, urile buzelor îi
atârnă parcă de sfârcurile urechilor ca doi cercei de măr-
gean împreunat, i pe sub bărbie... Margareta este neagră s, i
urâtă ca dracul...

Aseară am surprins pe Lina bucătăreasa vorbind cu
Năstase ordonant, a.

— S, i ce zici că era?... Ofit, er sau sergent-major?
— Ba era un dom’ sublocotenent, că m-a oprit în poartă

s, i m-a întrebat de ea... Zicea că-i nepoata conit, ii...
— Ei, poftim!... Ai văzut cum s, i-a luat cioara nasul la

purtare!...
Când oi mai prinde-o dând târcoale prin bucătărie,

am să-i zvârl cu oala de supă în cap... În noaptea asta, Mar-
gareta n-are deloc astâmpăr. Se uită mereu pe fereastră,
îs, i pune broboada în cap s, i iese în curte, apoi se întoarce
încruntată în odaie, se apropie de patul meu să vadă dacă
dorm s, i, din când în când, plesnes, te din buze ca s, i cum ar
fi mânat patru cai înaintas, i.

Eu m-am înghemuit sub plapomă s, i as, tept nerăbdător
să văd sfârs, itul acestei atitudini neobis, nuite.

Margareta simte că nu dorm. Oricât m-as, încerca, nu
mă pot preface.

Margareta s, tie că de obicei încep să sforăi de îndată
ce închid ochii.

Se apleacă spre mine s, i ridică colt, ul plapumii.
— Ce faci, Bucule?... Nu dormi ?
— Ba da... As, tept să te culci s, i tu... În momentul acela,

Năstase crapă us, a discret s, i cu vocea pe jumătate întreabă:
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— Încui poarta, domnis, oară?
— Ce oră este?
— Bătu la Sfântu Nicolae mai adineauri unspre’ce...
Margareta tace câteva clipe, apoi răspunde plictisită:
— Bine, încui-o, că e târziu...
Mics, orează apoi lumina lămpii s, i începe să se dez-

brace. Îi aud fos, netul fustei s, i cele două pocnituri înăbus, ite
ale pantofilor aruncat, i pe covor. Aud tot, dar nu văd nimic.

Patul meu este între fereastră s, i sobă. Canapeaua Mar-
garetei, între fereastră s, i us, ă.

Mă întorc cu fat, a spre perete s, i închid ochii. Până s-
adoarmă s, i ea, probabil că Margareta stă culcată, ca de
obicei, cu ochii în tavan. În vis, o pisică mare s, i neagră se
încrucis, ează cu mine pe un drum pustiu de t, ară, fără case
s, i fără copaci.

Nu-mi plac nici pisicile, nici câinii. Nu-mi place nici
un fel de animal.

Caii căpitanului, mai ales când sunt cu s, aua pe ei, mă
enervează.

Un valtrap ofit, eresc parcă ar fi o perdea de doliu, iar
un harnas, ament de mare t, inută, un adevărat dric de clasa
I. La Pites, ti mai ales, înmormântările oamenilor cu dare
de mână sunt foarte apreciate. Se fac cu muzica militară
s, i cu comentariile întregii populat, ii băs, tinas, e.

Nu-mi plac pisicile, s, i mai ales pisicile negre... Diavolul
când vrea să te ispitească s, i când moartea ît, i intră în casă
pe nesimt, ite iau chipul unei pisici negre.

Dar pisica asta parcă nu e pisică la fel cu toate pisicile.
Prea e frumoasă s, i prea e blândă. Se apropie de mine prie-
tenoasă, cu coada ridicată drept în sus ca un plop desfrun-
zit, s, i îs, i freacă pântecele cald s, i catifelat de picioarele
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mele, pe care visul mi le-a transformat parcă tot în două
labe de pisică.

La un moment dat, chipurile noastre se confruntă ca
imaginile pe o placă fotografică voalată, s, i din amestecul
celor opt labe comune t, âs, nes, te o lumină vie, care produce
în mine o comot, ie bruscă...

Tresar din vis, ca s, i cum as, fi t, inut în mână cei doi
electrozi ai mas, inii Wimrshurst, cu care profesorul de
fizică ne demonstrează existent, a electricităt, ii.

Margareta este lângă mine...
Palmele ei fierbint, i se lipesc de cămas, a mea de boran-

gic ca două s, tampile de ceară ros, ie pe plicul unei scrisori
de valoare. S, tiam de la mama că: „pisică de visezi, dus, man
înseamnă“. Pisica asta, dar, trebuie să fi fost Margareta.
Dar ce rău mi-ar putea face mie Margareta?... Îmi răsucesc
lenes, capul în pernă s, i o întreb somnoros:

— Tu es, ti? Ea se lipes, te s, i mai mult de mine. Îs, i
plimbă degetele pe pulpele mele goale ca s, i cum ar fi vrut
să linis, tească un cal nărăvas s, i, cu vocea ei de pisică lihnită
de foame, îmi s, optes, te:

— Psss... Stai linis, tit, că eu sunt... Am visat urât... Mi-e
frică să mai dorm singură... Lasă-mă să dorm s, i eu cu tine.
Nu vrei să dormim astă-seară împreună? Eu tac, fiindcă
deocamdată nu s, tiu ce să răspund. Simt însă un fior rece
cum mi se coboară de-a lungul spinării ca un tire-bouchon
ce s-ar fi adâncit într-un dop de plută s, i, fără să s, tiu de ce,
mă lipesc s, i mai mult de corpul ei moale s, i cald.

Pe măsură ce îmi vin în fire, încep să ghicesc cam ce
putuse visa Margareta în noaptea aceea.

Cotan avea o colect, ie de cărt, i ilustrate, pe care nu mi le
arăta decât prin locuri dosnice s, i fără prea mult, i martori.
Nu eram dar cu totul străin de cum s-ar fi putut petrece
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la fel as, a ceva s, i în realitate. Apoi sublocotenentul care se
interesase de ea cu o seară înainte s, i neastâmpărul cu care
dăduse târcoale pe la fereastră s, i prin curte mă tenta să
răspund „prezent” s, i să ies la tablă cu lect, ia neînvăt, ată...

Buzele Margaretei îmi gâdilă bărbia s, i gâtul gol. Eu
mă scutur ca un câine după ce a ies, it din apă. Ea râde s, i-mi
precipită în urechi crâmpeie de fraze pe care le aud pentru
prima oară. Brat, ele ei mă strâng în serpentină de la umeri
până la genunchi. Oasele mele trosnesc resemnate ca nis, te
scânduri de brad prinse în minghineaua unui tâmplar, s, i
pe urmă...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Să nu care cumva să-i spui conit, ii ceva, că nu-i fru-

mos!... {{*}} Ah!... Ce frumoasă e Margareta!...
Parcă e icoana sfintei Filofteia de la capătul patului

meu, pe care maestrul anonim a îmbrăcat-o în argint s, i
nu i-a lăsat descoperit decât chipul măsliniu cu ochii verzi
s, i buzele ros, ii. {{*}} Nu s, tiu cine a hotărât ca patronul
s, colarilor silitori din România să fie sfântul Petre. Unul
din cei patru evanghelis, ti ar fi fost poate mai nimerit. Sfân-
tul Petre nu s, tia nici măcar să citească !...

Se pare însă că simbolul cheilor cu care sfântul Petre
te întâmpină din pragul fiecărei biserici mai are s, i altă in-
terpretare decât cea pe care mi-o dăduse popa Gheorghe,
profesorul nostru de religie din cursul inferior. În viat, ă,
ca s, i după moarte, port, ile raiului nu se deschid decât pen-
tru cei „săraci cu duhul”. De cele mai multe ori podoabele
mint, ii s, i ale sufletului sunt bagaje inutile, care-t, i îngreu-
iază drumul spre împărăt, ia cerurilor. S, i dacă s, tii să cites, ti
cărt, ile sfinte s, i printre rânduri, învet, i că adevărata feri-
cire pământeană este să te pot, i lepăda la timp de ai tăi s, i
de tine însut, i, sau, cum s-ar zice în stilul evanghelic: să
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n-as, tept, i niciodată să cânte cocos, ul de trei ori!...
Pregătes, te-t, i dar cheile, sfinte Petre. După cum vezi,

îngropăm încă un an s, colar, s, i-acum venim să batem din
nou la port, ile raiului. Nu ne mai întreba cine suntem, fi-
indcă ne cunos, ti din anii trecut, i. Suntem tot noi, adică:
Eu, Cotan s, i Mihăit, ă... Cântăres, te-ne bine mintea s, i sufle-
tul în balant, a palmelor tale apostolice s, i deschide port, ile
numai aceluia din noi care va fi demn să intre... S, i eroul
predicii de pe munte răspunde: „Fericit, i cei fără nici un
fel de bagaj, fiindcă aceia nu vor avea nimic de pierdut!”...
{{*}} Am trecut în clasa a VI-a.

Ca de obicei, Mihăit, ă este întâiul pe lista promovat, ilor,
iar Cotan, întâiul pe lista corigent, ilor la două obiecte. De
data asta este corigent la limba greacă s, i la matematică. Eu
am fost clasificat al s, aptelea. În grădina publică a fost con-
struită o tribună de scânduri albe împodobită cu verdeat, ă,
covoare s, i drapele nat, ionale.

De-a lungul celor trei mese împreunate s, i acoperite
cu postav verde, stau as, ezat, i, după important, a rangului
social, la mijloc prefectul judet, ului, apoi, la dreapta lui,
generalul comandant al garnizoanei, părintele protopop,
directoarea s, coalei de fete nr. II s, i directorii s, colilor nr. I s, i
III, iar la stânga lui, primarul oras, ului, directorul liceului,
directoarea s, coalei de fete nr. I, directorul s, coalei de băiet, i
nr. II s, i polit, aiul. În jurul tribunei stau în picioare profe-
sorii s, i elevii premiat, i, părint, ii, muzica militară, coman-
dantul gardis, tilor care păzes, te ordinea s, i restul publicului
cu „bilete de intrare”.

Fiecare director cites, te cu glas tare numele premiant, ilor
din s, coala sa. Ceremonia se repetă la fel, dar nu cu acelas, i
fast, pentru tot, i premiant, ii. Adevărat, ii eroi ai zilei sunt
numai „premiant, ii întâi”. Numele lor produce senzat, ie în
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public s, i prezent, a lor pe tribună pune în mis, care întreaga
ierarhie oficială. Prefectul le pune pe cap câte o coroană de
brad, primarul le oferă pachetul de cărt, i legat cu panglică
tricoloră, protopopul le dă binecuvântarea, iar generalul,
după fiecare „premiant întâi”, face un semn către capel-
maistru, care la rândul lui ridică în aer o baghetă albă, s, i
muzica militară repetă de trei ori: „Sol, si, re, sol, sol, re,
si, sol” s, i o singură dată: „Sol, la, si, re”.

Except, ional în anul acesta, Societatea doamnelor din
elita pites, teană pentru ajutorarea elevilor lipsit, i de mij-
loace s-a hotărât să-s, i manifeste activitatea în mod public.
Pe lângă coroana de brad, pachetul de cărt, i, binecuvânta-
rea protopopului s, i salutul muzicii militare, Mihăit, ă ca-
pătă s, i un costum de haine de dril... Dintre tot, i premiant, ii
din anul acesta, Mihăit, ă este cel mai jerpelit.

După sfârs, itul serbării, muzica militară mai cântă un
„potpourri”-u nat, ional, valsul lui Ivanovici Dunărea albastră
s, i mars, ul nemt, esc după care defilează armata la 10 mai.
Apoi grădina începe să se golească.

E cald s, i e ora mesei.
Părint, ii s, i copiii grăbesc spre casă, iar muzica militară

spre cazarmă.
Femeile îs, i deschid umbrelele s, i îs, i fac vânt cu evanta-

iul, bărbat, ii îs, i trec batistele pe frunte s, i în jurul gâtului,
iar sfântul Petre îs, i zdrângăne cheile de la cingătoare, ca
pintenii unui ofit, er de cavalerie, s, i îs, i s, optes, te cu melan-
colie în barbă: „Mult, i chemat, i, put, ini ales, i”...

Publicul de proastă condit, ie, care n-a fost lăsat să intre
în grădină, as, teaptă afară în stradă. La un semn al gardis-
tului de la poartă, grupul compact al curios, ilor anonimi
se crapă ca o coajă de nucă în două părt, i egale.

Sosesc autorităt, ile.
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Prefectul, primarul s, i generalul trec solemn printre
cele două s, iruri de capete descoperite s, i murmure indes-
cifrabile.

Cotan s-a băgat în grupul persoanelor oficiale, care se
despart strângându-s, i mâinile cu urări reciproce de:

— Poftă bună...
— Merçi... Asemenea...
Trei trăsuri as, teaptă lângă trotuar. (Pe vremea aceea

automobilele nu fusese încă inventate). E trăsura prefec-
turii, a primăriei s, i a diviziei de infanterie. Protopopul ia
loc la dreapta primarului, care, nefiind însurat, are un loc
liber în trăsură.

La Pites, ti, trăsura constituie cel mai elocvent atribut
al superiorităt, ii sociale. De obicei, populat, ia de rând n-o
întrebuint, ează decât în două cazuri except, ionale: când
trece Arges, ul ca să ia trenul pentru Câmpulung din gara
Gropeni s, i când conduce la cimitir vreo rudă sau vreun
cunoscut. E drept că familiile de bună condit, ie obis, nuiesc
să facă în prima zi de Pas, ti câte o plimbare cu trăsura la
Trivalea. Dar atâta tot.

Până la gara din oras, toată lumea merge pe jos s, i cu
geamantanul în mână. La Pites, ti, cufere nu au decât ofit, erii
care sunt nevoit, i să schimbe garnizoana aproape în fiecare
an. De altfel, o plimbare pe Bulevardul Elisabeta-Doamna
e tot ce poate fi mai plăcut. Băs, tinas, ii pretind chiar că o
stradă as, a dreaptă, lungă, largă s, i curată nu există nici la
Bucures, ti...

Din grupul acestor băs, tinas, i anonimi, un om cărunt
se desprinde brutal ca o ghiulea scăpată din gura unui tun.
Emot, ia i-a holbat ochii s, i i-a încles, tat dint, ii. În sufletul lui,
emot, ia trosnes, te caldă ca o pâine abia scoasă din cuptor.

Mihăit, ă l-a zărit s, i s-a îndreptat spre el.
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Eu îi fac semn mamei:
— Uite... Ăla e tatăl lui Mihăit, ă...
Mama însă abia îs, i întoarce capul. Probabil că o inte-

resează mai mult persoanele oficiale... S, i totus, i, întâlnirea
lui Mihăit, ă cu tatăl său este singurul moment cu adevărat
grandios în această zi de împărt, ire a premiilor la Pites, ti.
„Premiantul întâi” din clasa a V-a dispare în brat, ele cizma-
rului de pe Scoroboaia ca râul Doamnei în apele râului
Arges, ... Îmbrăt, is, area lor contopes, te, parcă pe veci, două
elemente ale naturii...

După cât, iva pas, i, mama se răzgândes, te s, i, foarte ho-
tărâtă, mă bate cu oarecare pocăint, ă pe umăr:

— Ia ascultă... să-l chemi mâine după masă la noi...
să mergem cu el în târg... să-i cumpărăm s, i lui, săracu, o
pereche de pantofi galbeni de la Leon...

Un fior de completă revans, ă sentimentală îmi colo-
rează obrajii în purpura pontificală s, i privirile-mi alunecă
fără voie pe florile pantofilor mei tot galbeni s, i cumpărat, i
în ajun, tot de la Leon.

Mama nu face parte din Societatea doamnelor din elită
pentru ajutorarea elevilor lipsit, i de mijloace. {{*}} Năstase,
ordonant, a, îmi as, ează geamantanul în plasa de sfoară
ceruită a compartimentului de clasa II-a, în care se mai
găsesc încă trei pasageri, un popă bătrân, un domn ceva
mai tânăr s, i o doamnă între două vârste. Îmi recomandă
apoi să nu pierd biletul de tren s, i recipisa bicicletei pe
care am dat-o la vagonul de bagaje s, i, după ce mă salută
milităres, te, pleacă urându-mi:

— Umblat, i sănătos, conas, ule...
Popa îs, i mângâie cu mâna stângă barba albă s, i cu

mâna dreaptă centura vis, inie de pe burtă, se uită la mine
îngăduitor ca într-o Evanghelie tipărită cu litere chirilice
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s, i mă întreabă:
— Încotro, taică?
— La Slatina, părinte.
Domnul ceva mai târziu tresare din colt, ul lui de lângă

fereastră, închide cartea cu scoart, e ros, ii în care citise până
atunci s, i, privindu-mă pe sub ochelari cu un aer plictisit,
continuă interogatoriul început de popă:

— Dumneata es, ti din Slatina?
— Ba nu... Eu sunt din Pites, ti.
— S, i ce caut, i la Slatina?
— Am rude... Mă duc la vie, la mama-mare...
— Dar mama-mare a dumitale cine este? În sfârs, it!...

Iată un om bine crescut. Ăsta, cel put, in, se mult, umes, te
să s, tie numai cine este mama-mare. Altul, în locul lui, m-
ar fi întrebat cu sigurant, ă cine este tata. Pe mine, însă,
curiozitatea necunoscutului mă enervează. În afară de
arborele genealogic al familiilor domnitoare s, i pedigreul
cailor de curse, cercetarea ascendent, ilor nu prezintă nici
un interes practic. Este o pierdere de timp inutilă s, i o
îndeletnicire socială vulgară.

Dar domnul cu ochelari mi-as, teaptă răspunsul în aceeas, i
atitudine fixă de cumpănă de fântână părăsită... Ce-i pot
răspunde să scap mai us, or? Dacă l-as, întreba, la rândul
meu, s, i eu ceva?

— Dar dumneavoastră cunoas, tet, i lumea din Slatina?
— Cum nu? Doar eu sunt slătinean!...
De data asta, iată însă că tresare doamna între două

vârste, care până atunci privise pe fereastră cu gândul
aiurea, dar cu urechile, probabil, la discut, ia noastră.

— Cum? Dumneavoastră nu suntet, i profesor la liceul
nostru din Craiova?
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— Ba da, doamnă... Dar de fel, sunt din Slatina...
Intervent, ia doamnei între două vârste mă scapă de

interogator.
Spovedania profesorului, de altfel, este mult mai inte-

resantă decât a mea. După profesor, vine rândul doamnei
s, i apoi rândul popii.

Spovedania popii, însă, e foarte scurtă s, i aproape nu
prezintă nici un interes obs, tesc. Ea nu cuprinde decât eve-
nimentele cele mai principale din viat, a s, i cariera sfint, iei-
sale, care se grăbes, te să termine, fiindcă merge la Râmnicul-
Vâlcea s, i trebuie să schimbe trenul la Piatra-Olt.

Iată-mă dar, fără să vreau, duhovnicul celor trei tovarăs, i
de drum din acest compartiment al vagonului C.F.R. II
B.7.431. Îi ascult s, i îmi vine să râd. Personalitatea fiint, ei
lor îmi pare redusă la figurile unui joc de cărt, i cu care as, fi
făcut o pasent, ă ca să mă distrez. Un „popă“, o „damă“” s, i
un „valet”... Probabil că eu sunt un „as”. Des, i n-am însă
figură omenească, eu sunt, totus, i, cartea cea mai mare din
compartiment.

Până la Slatina aflu mai mult decât as, fi citit toate ru-
bricile de „fapte diverse” din ziarele ce apăreau pe vremea
aceea în România.

Popa regretă că trebuie să schimbe trenul la Piatra-Olt.
Dama regretă că nu poate merge s, i ea la Râmnicul-Vâlcea,
fiindcă popa, care este văduv, are o pereche de case pe
strada Brătianu s, i o vie pe rod de 12 pogoane la Drăgăs, ani.
Îi pare totus, i bine de cunos, tint, a profesorului, care a mai
luat o gradat, ie de la minister s, i a încasat leafa s, i pe cele
două luni de vacant, ă. Valetului, în fine, îi pare bine că
nu pleacă la Govora decât peste o săptămână s, i că, până
atunci, va putea vedea zilnic dama care are odaie cu luna
la hotel „Geblescu”.
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Trenul s-a oprit în gara Slatina.
O s, apcă soioasă apare pe us, a compartimentului s, i o

voce răgus, ită t, ipă grăbită:
— Avet, i nevoie de hamal? Mă ridic, îi arăt geaman-

tanul care zboară din plasa de sfoară ceruită ca un pit-
palac dintr-o colivie, mă închin apoi cu respect în fat, a
tovarăs, ilor mei de drum s, i-i salut cu formula obis, nuită:

— Mi-a părut bine de cunos, tint, ă... Bun voiaj...
Popa îmi răspunde:
— Să trăies, ti, taică.
Profesorul mormăie:
— Mult, umesc... Umblă sănătos...
Iar doamna între două vârste mă opres, te cu gestul s, i

vocea ei de sirenă craioveancă:
— Dar pe la Craiova n-ai de gând să vii, tinere?...
— Ce să caut, doamnă, dacă nu cunosc pe nimeni!...
— Vai!... Cum se poate să spui as, a ceva?... Dar pe noi

nu mai vrei să ne cunos, ti?... În urma mea, popa s, i profe-
sorul îs, i încrucis, ează privirile ca două lăncii de cavaleri
medievali, în cinstea castelanei care s, i-a concediat pajul...
{{*}} În gară m-as, teaptă Stelut, a s, i Georgică.

Stelut, a este vară-mea, Georgică este bărbatul Stelut, ei.
Acum un an, Stelut, a era încă domnis, oară. S-a măritat
toamna, imediat după plecarea mea s, i abia cu două săp-
tămâni înainte de moartea tatei-mare.

Amintirea mortului mă face să observ că nici Stelut, a,
nici Georgică nu mai poartă doliu. S, i totus, i, tata-mare o
înzestrase cu 10 mii de lei s, i cu un loc viran de 500 m.p.

Des, i vară cu mine, Stelut, a nu-mi seamănă cu nimic.
Altă figură, alt suflet, altă educat, ie, altă pozit, ie socială.
Stelut, a este fată de cofetar s, i Georgică e profesor de gim-
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nastică la gimnaziul din Slatina. La Slatina nu este liceu
cu s, apte clase ca la Pites, ti.

Sărut întâi pe Georgică, apoi pe Stelut, a. Pe vară-mea,
însă, o sărut cu mai multă însuflet, ire. Georgică mă bate
cu bastonul pe umăr:

— Ia sfârs, it, i mai repede, că parcă nu v-at, i văzut de un
secol!...

Eu mă desprind din brat, ele ei s, i-l privesc cu oarecare
compătimire.

— Aoleu!... Păi dacă es, ti gelos s, i pe văru-său... am
înt, eles!...

Georgică râde galben s, i schimbă vorba.
— Dar s, tii ce mare te-ai făcut?... Nici nu te-as, i mai fi

cunoscut!...
Bravo t, ie! Stelut, a mă măsoară cu coada ochiului. Se

depărtează apoi de mine s, i-l ia de brat, pe bărbatu-său.
Nu-s, i vorbesc însă nici unul, nici altul.

Stelut, a pare jenată; Georgică pare enervat.
Nu s, tiu cum vor fi fost în luna lor de miere. Nu sunt, de

asemenea, curios să s, tiu nici cum au să sfârs, ească primul
an de căsnicie.

Ghicesc însă că în Danemarca e ceva putred!... Stelut, a
e palidă, blondă, cu ochii albas, tri s, i oftează ca Ofelia. Ge-
orgică e oaches, , încovrigat ca un semn de întrebare s, i
vorbes, te tot în dublu înt, eles ca Hamlet. În trăsură, aceeas, i
plictiseală. Caii merg ca după mort. Birjarul nu-i poate
mâna mai repede, fiindcă îmi t, ine bicicleta în brat, e.

Eu mă opresc la vie, unde mă as, teaptă mama-mare.
Stelut, a s, i Georgică pornesc mai departe în oras, ...

Păcat că la Slatina nu e nici o mănăstire de maici.
Iată-mă iar la vie! Iată-mi nucul!...
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Iată-mi toate amintirile trecutului cum încep să eva-
deze din sufletul celui care-a devenit bărbat, ca nis, te pus, cărias, i
printr-o spărtură secretă a zidului!...

Nu s, tiu ce s-a întâmplat... Nu s, tiu ce nu trebuia să se
întâmple ca să mă pot, i regăsi acelas, i din anii trecut, i...

Pătuiagul în care citisem pe Werther s, i pe Manon Les-
caut îmi pare nacela unui balon captiv, care în loc să mă
înalt, e, mă coboară spre pământ.

S-a înnoptat...
Pe s, oseaua fierbinte încă s, i plină de praf, un grup de

fete se întorc în oras, cântând: Olteancă din Slatina.
Cu ochii cât strachina... În urma lor, alte grupuri de

femei mai bătrâne grăbesc tăcute spre casă. Bărbat, ii pro-
babil au rămas la cârciuma din curtea gării.

Le recunosc... Sunt lucrătoarele tocmite cu ziua la
încărcatul cerealelor în vagoane. Cineva îmi spune că sunt
aceleas, i din anii trecut, i.

Le s, tiu cântecul pe dinafară... Prin întuneric, le deslus, esc
parcă figura, s, i din bels, ugul ochilor mari s, i rotunzi ca o
strachină rustică le sorb mândria rasei din care fac parte
s, i eu...

Eu, însă, nu mai sunt acelas, i!...
Un pocnet de pus, că îmi amintes, te pistolul meu cu

cremene.
Luceafărul care răsare tot acolo, în stânga gării, mă

face să-mi întorc capul spre cimitirul oras, ului unde se
odihnes, te tata-mare... Plecarea lui din lume coincide cu
adevărata mea intrare în viat, ă...

Pe s, osea, o siluetă albă de femeie aleargă să ajungă
grupul din care s-a desprins. În urma ei, praful fierbinte
se rotunjes, te ca fumul aromat dintr-o cădelnit, ă de argint.
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E singură, s, i totus, i, foarte aproape de ea, străinul din via
de lângă s, osea o urmăres, te cu ochii s, i cu sufletul, ca să-i
t, ie de urât până la poarta casei...

La fel, până în poarta casei noastre de la Pites, ti, un
sublocotenent sau alt străin trebuie să fi însot, it în seara
asta s, i pe Margareta!...

De la vie până la oras, , fac zece minute cu bicicleta. Din
oras, până la vie, fac cincisprezece minute. Când mă duc,
merg tot la vale. Când mă întorc, merg tot la deal.

Bicicleta mea face admirat, ia client, ilor cofetăriei în
us, a căreia descalec s, i o proptesc de trotuar. Marca bici-
cletei mele este un „Trifoi” cu patru foi. La Slatina, nu se
cunoas, te decât trifoiul obis, nuit s, i cântecul: Frunză verde
de trifoi, Azi-i miercuri, mâine joi, Vine badea iar la noi...

Joia s, i duminica seara cântă muzica militară în gră-
dina publică.

Stelut, a mi-a trimis vorbă, printr-un birjar care se du-
cea la gară, să vin neapărat în oras, , fiindcă n-are cu cine
merge seara la grădina publică. Georgică trebuie să plece
după amiază la Bucures, ti.

Biata Stelut, a!... Ce fată fără noroc!... S-a măritat din
dragoste s, i are să divort, eze din plictiseală. Georgică e ge-
los s, i Stelut, a nu înt, elege să fie bănuită s, i terorizată. Vară-
mea, însă, este o fată discretă. Mie nu mi s-a plâns încă
de nimic. Vorbind însă de gineri-său, tanti Mari, mama
Stelut, ei, mi-a destăinuit mai zilele trecute un lucru de care
m-am îngrozit.

— Iată, un nebun... maică... Curat nebun!... Se laudă
toată ziua cu bătaia. Parcă dacă e profesor de gimnastică,
trebuie să schingiuiască oamenii!...

Nu cumva Georgică o fi s, i bătut-o?...
N-am întrebat mai mult, fiindcă soarta Stelut, ei a în-
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ceput să mă înduios, eze. Nu-i dau dreptate lui Georgică
fiindcă Stelut, a e vară-mea. Îl înt, eleg însă perfect, fiindcă,
de când nu mai am nici o veste de la Margareta, am început
să fiu s, i eu gelos!...

La plecarea mea din Pites, ti, îmi promisese câte o carte
pos, tală ilustrată la două zile s, i o scrisoare mai lungă, o dată
la săptămână. E drept că Margareta nu prea s, tie să scrie
ortografic s, i poate se jenează de mine. În două săptămâni,
însă, de când sunt la Slatina, n-am primit decât trei cărt, i
pos, tale s, i nici o scrisoare. În schimb, eu îi trimit regulat,
la poste-restante, cărt, i pos, tale ilustrate cu vederi din oras,
s, i împrejurimi. Azi i-am trimis grădina publică cea mică
din fat, a Palatului administrativ. Slatina are două grădini
publice. Cea mare, unde cântă muzica militară în fiecare
joi seara, e pe deal, la marginea oras, ului...

Stelut, a m-as, teaptă la cofetărie.
Client, ii de la mese, ca să poată intra în grat, iile fetei

patronului, repetă comanda de câte două ori s, i chiar de
trei ori.

De obicei, vara se consumă înghet, ată s, i „corăbioare”.
Corăbioarele, mai ales, sunt sprecialitatea casei. Vara,
prăjiturile nu sunt bune. Se înmoaie repede s, i se acresc.
Nu le pot, i t, ine nici două zile. Corăbioarele, însă, durează
s, i câte o săptămână...

Sosirea mea produce oarecare senzat, ie. Pentru prima
oară îmi dau seama de marea, dar singura prerogativă a
tineret, ii în viat, ă... N-am venit cu nici un gând ascuns, s, i
totus, i, de jur împrejurul meu nu sunt decât ochi care mă
privesc cu ură. În ochii lor, cel put, in, de bine, de rău, pot
citi s, i eu ceva. Mă întreb însă cu groază ce trebuie să fie în
sufletul lor...

Stelut, a parcă nu mai seamănă cu Ofelia. În seara asta
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e veselă s, i rumenă ca o înghet, ată de zmeură. De când am
venit la Slatina, n-am văzut-o niciodată as, a de bine dis-
pusă. Probabil din cauza plecării lui Georgică la Bucures, ti.

Grădina publică din Slatina nu seamănă cu grădina
publică din Pites, ti. Cea din Slatina e lungă s, i îngustă. Trei
alei paralele, ca nis, te terase cu balustrade de lemn câinesc,
răsar timide din coasta unui deal care se sfârs, es, te în s, osea.
Cum stă proptită în grilajul de fier, grădina publică cea
mare din Slatina pare corabia lui Noe es, uată pe muntele
Ararat.

Grădina publică a unui oras, de provincie este ca ograda
unei locuint, e de t, ară: găini, rat, e, gâs, te, curcani s, i mai ales
bibilici — adică publicul obis, nuit, cunos, tint, ele de toate
zilele, sau, în cel mai rău caz, câte un străin blajin, cu care
pot, i intra în vorbă foarte us, or, imediat după îndeplinirea
formalităt, ilor de rigoare. Leii, tigrii s, i leoparzii lipsesc.
În România, oras, ele de provincie nu prezintă avantajele
pădurilor africane. Animalele sălbatece se trag spre ca-
pitala t, ării. Din când în când, însă, pot, i întâlni rătăcind
s, i prin provincie câte o girafă, o cămilă sau un hipopo-
tam. Pres, edintele tribunalului, bunăoară, este poreclit
„girafă“, nevasta colonelului „cămilă“, dar administratorul
financiar „hipopotam”. Cel mai popular din tot, i, însă, este
„nenea Ghit, ă“, berbecul Regimentului 3 de infanterie, care
nu se dezlipes, te de capelmaistrul muzicii militare fie pa-
radă, fie nuntă, fie înmormântare, fie concert în grădina
publică.

Restul publicului e complet lipsit de orice altă perso-
nalitate. Luat în întregime, pare un pachet de cofeturi
colorate, cu care la Slatina se presară colivele preparate
special pentru pomenirea răposat, ilor.

Tineri de ambe sexe se perindă cu aceeas, i monotonie
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exasperantă ca enorma curea de transmisiune a unui mo-
tor de uzină. Cei mai în vârstă stau pe băncile vopsite cu
verde, unde discută sau trag cu ochii s, i urechile la cei care
trec prin fat, a lor.

Când cântă muzica nu se mai aude nimic. După ce
tace însă, glumele se amestecă cu pas, ii de pe nisipul aleilor,
s, i în grădina publică cea mare din deal parcă ar curge Oltul
din vale...

De sus, luna plină completează lipsurile de jos!...
De când sunt la Slatina, mi-am dat seama că pe pământ

sunt o mult, ime de lucruri pe care nu le pot, i observa dacă
stai pe acelas, i nivel cu ele. Noaptea asta de iulie, bunăoară,
este as, a de frumoasă, că parcă ar fi o cromolitografie neîn-
rămată. Stelut, a, însă, pretinde că natura e mai frumoasă
ca un tablou, fie chiar semnat de pictorul Grigorescu.

Luna plină, mai ales, nu poate fi imitată nici în pictură,
nici în poezie. Luna plină nu este frumoasă decât în natură.
Restul nu contează, fiindcă nu mai este lună plină...

Părerile Stelut, ei încep să mă pună pe gânduri. Stelut, a
combate utilitatea artei, pe care majoritatea profesorilor
mei de la liceu (cu except, ia celui de matematică) o socoteau
ca singura podoabă a viet, ii.

Stelut, a, însă, n-a învăt, at la liceu, ca mine. A urmat nu-
mai cât, iva ani de „curs liber” la un pension din Bucures, ti.
S, i totus, i, până acum un an părerile noastre se potriveau
ca pantofiorul de mătase albă pe piciorul Cenus, eresei...

Probabil că Stelut, a s, i-a schimbat părerile de când s-a
măritat. O femeie măritată nu mai are timp să citească
poezii...

Mă grăbesc, dar, să-i amintesc pe Eminescu, pe care
îl citisem împreună acum un an: Lună, tu stăpâna mării,
Peste-a lumei boltă luneci S, i gândirilor din viat, ă Suferint, ele
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întuneci...
Stelut, a, însă, mă prives, te ca s, i cum i-as, fi vorbit chinezes, te.

Nici un semn de entuziasm... Nici o umbră măcar de sen-
sibilitate... Încerc să-i recit alta: Peste-a nopt, ii feerie Se
ridică mândra lună...

Totu-i vis s, i armonie...
Noapte bună!...
Stelut, a îs, i arcuies, te buzele spre vârful nasului ca un

câine ce ar vrea să-s, i prindă coada cu dint, ii s, i-mi răspunde
scurt:

— Mofturi!...
Dacă nici Eminescu nu-i place, zău că nu stiu ce i-as,

mai putea spune!...
Vară-mea începe să mă exaspereze. Acum un an era

parcă mai des, teaptă. E drept însă că, acum un an, Stelut, a
nu era măritată, nici eu nu dormisem încă alături de Mar-
gareta, în noaptea când visasem urât s, i eu, s, i ea. Cine din-
tre noi, dar, a mers înainte s, i cine a dat înapoi?... Dispret, ul
Stelut, ei pentru poezie mă ofensează în primul rând pe
mine s, i în urmă abia pe ceilalt, i poet, i români. Vară-mea
uită probabil că eu sunt mai cult decât ea s, i nu s, tie că, des, i
mai mic cu trei ani, de zece luni de zile nu mai sunt nici eu
copil... Amândoi intrasem în viat, ă aproape cam la aceeas, i
dată.

Din cer, de sus, luna plină parcă-mi face semne:
— Nu te lăsa... Mai spune-i una... În poarta casei, mă

opresc s, i o întreb fără nici o altă introducere:
— Dar asta ît, i place? S, i încep să-i recit: În lacul trist

s, i solitar Tronează mândră luna plină Ca o mărgea de
chihlibar, Expusă singură-n vitrină...

Pe malul lacului as, tept — As, tept nebun să te arăt, i, Cu
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drag să te mai strâng la piept Ca-n alte dăt, i...
— Asta de cine e ?
— De mine !...
Stelut, a mă prives, te uimită, ca s, i cum i-as, fi spus că eu

am furat Clos, ca cu pui de la Muzeul din Bucures, ti.
— E adevărat?
— Sigur... Ce?... Nu s, tiai că fac s, i eu poezii?
— S, i aia cine e?
— Care aia?
— Aia pe care spui c-o as, tept, i... Ori e numai as, a, o

vorbă?...
Simt cum sângele începe să mi se urce în obraz... Stelut, a

mă prives, te drept în ochi. Ochii ei sunt un amestec de si-
rop rece s, i vitriol fierbinte... Simt nevoia să mă răzbun...
Simt nevoia s-o pedepsesc...

Simt nevoia să mă reabilitez ca om, dacă nu ca poet!
Răspunsul meu îi stropes, te figura ca un vaporizator de
parfum.

— Ba e foarte adevărat... tu crezi că lucrurile astea se
fac numai când te mărit, i, ca t, ine? E, he!... Eu s, tiu, dragă,
ceva mai mult decât madam... Georgică...

Stelut, a coboară ochii s, i tonul, mă ia us, or de brat, s, i îmi
s, optes, te la ureche:

— Spune-mi drept... E adevărat!... Cum e? Blondă?...
Brună?... E măritată sau nu? Cum o cheamă? Parcă ascult
Victoria cum îmi bate la us, ă...

— Dragă Stelut, o... Înt, elegi că lucrurile astea nu se
pot spune. Ce-t, i pasă t, ie cine este dacă n-o cunos, ti?... T, ie
t, i-ar plăcea, mâine, poimâine... Cine s, tie? să afli că m-am
lăudat cu...

Stelut, a tresare ca înt, epată de o viespe.
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— Psss!... Taci din gură, să nu ne audă cineva... În
poarta casei, însă, nu e nimeni. De-a lungul străzii, de
asemenea...

Nu-i nici măcar gardistul, care de obicei stă sub feli-
narul din colt, ...

Temerea ei nejustificată îmi dă curajul lui Napoleon
pe puntea de la Arcole. Împing deci poarta s, i intrăm în
curte. În stânga e o grădinit, ă cu un pavilion de scânduri.

— Hai în pavilion, că acolo nu ne-aude nimeni.
— Nu se poate, că mi-e frică... Să nu vină cineva...
— Cine să mai vină, dragă?... Nu vezi că doarme toată

lumea? Geamul de la bucătărie însă e luminat. Stelut, a
se ascunde după mine, s, i amândoi ne lipim de gardul
grădinit, ei.

— Uite că Lisaveta nu s-a culcat... M-as, teaptă să încui
poarta... Să nu ne vadă împreună...

— Ei s, i?... Doar ît, i sunt văr... Nu sunt străin...
Stelut, a oftează s, i se strecoară la brat, ul meu în pavili-

onul din grădinit, ă. Aci chiar că nu ne mai vede s, i nu ne
mai aude nimeni!...

— Spune-mi drept, cu cine l-ai îns, elat pe Georgică?
Stelut, a tresare din nou. Probabil că înghet, ata de zmeură
s-a schimbat în înghet, ată de zahăr ars...

— Cine t, i-a spus? El?...
— Nu... Dar bănuiesc eu...
— Nu-i adevărat... Ît, i jur că nu l-am îns, elat cu nimeni

până azi...
Apoi, după o pauză: Dar să s, tii c-am să-l îns, el... Pot, i

să i-o spui chiar...
— S, i de ce vrei să-l îns, eli?
— Fiindcă m-a bătut...
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Stelut, a îs, i pleacă fruntea pe umărul meu s, i începe să
plângă. În clipa aceea, nu s, tiu unde, cum s, i cine, dar simt
că undeva departe, cineva pe care l-as, cunoas, te îs, i îm-
plântă un cut, it în inimă. O mângâi pe păr s, i-i s, optesc
solemn:

— Dacă este as, a, ît, i jur s, i eu pe mormântul tatei că
după ce voi sfârs, i liceul, am să-i trag două perechi de palme
ca să te răzbun...

Acum es, ti mult, umită?...
Răspunsul ei se pierde între buzele noastre mute, ce

se împreună ca două jgheaburi pe care ar curge apă vie
din acelas, i izvor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . În
stradă un t, ignal de gardist, într-o curte vecină un lătrat de
câine, mai departe un orăcăit de broas, te s, i departe de tot
un uruit înăbus, it de rot, i... Trenul de pasageri trece podul
de peste Olt. Trebuie să fie ora două după miezul nopt, ii.

Stelut, a se ridică obosită s, i abia îngână:
— Hai de-t, i ia bicicleta s, i du-te acasă, că-i târziu...

Somnoroasă, Lisaveta se uită la noi chiorâs, s, i ne întreabă
s, ireată:

— Dar unde fuserăt, i până acum, diavolilor?...
Eu aprind lanterna de acetilenă, potrivesc ghidonul

s, i s, aua, încerc apoi cauciucurile s, i parcă tot nu-mi vine
să plec. Stelut, a se preface că-mi ajută, ca să nu bănuiască
ceva Lisaveta, s, i-mi s, optes, te:

— Mâine să nu vii în oras, , că vin eu la vie...
— Taman bine... că mâine sunt singur... Mama-mare

se duce la târgul din vale s, i nu vine decât seara târziu...
Lisaveta continuă să bombăne. Stelut, a o ia cu vorbă

bună:
— Dă-mi cheile să încui eu poarta... Tu du-te de te
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culcă... S, i înainte de a încuia poarta: „Sfârs, es, te liceul mai
repede, să merg s, i eu cu tine la Bucures, ti!... {{*}} Îmi place
Spania. N-as, putea spune pentru ce anume, îmi place Spa-
nia mai mult ca alte t, ări, pe care nu le cunosc decât tot din
cărt, ile de istorie s, i atlasul geografic. Îmi place Spania încă
mai mult ca Germania, Anglia, Frant, a s, i chiar Italia, pe
care, eu cel put, in, o socotesc cea mai apropiată rubedenie
a noastră din Europa. Îmi place Spania poate fiindcă este
t, ara oamenilor cu nume sonore fără mustăt, i, t, ara luptelor
cu taurii s, i cu morile de vânt s, i t, ara pandis, panului, care,
ca s, i mămăliga noastră nat, ională, este hrana de toate zi-
lele a spaniolilor. Îmi place Spania mai ales de când am
aflat că „Jurămintele femeilor sunt scrise pe nisip” este un
proverb spaniol!...

Spaniolii trebuie să cunoască femeile mai bine ca ro-
mânii. Noi nu prea avem proverbe în care să fie vorba de
femei. S, i totus, i, femeile din România se aseamănă foarte
mult cu cele din Spania. Margareta mai ales trebuie să fie
neam de spaniolă.

N-am simt, it niciodată nevoia unui cut, it catalan ca în
clipa când, abia întors acasă, Năstase, ordonant, a, m-a luat
deoparte s, i mi-a destăinuit isprava Margaretei:

— Văzurăt, i, conas, ule, ce rus, ine ne făcu domnis, oara
Margareta?... o s, tersă cu domnul sublocotenent Popescu
tocmai la Constant, a!...

Nu s, tiu dacă Năstase cunoas, te relat, iunile mele cu fosta
croitoreasă cu ziua. Eu cel put, in nu-i dădusem niciodată
prilejul să bănuiască ceva. E posibil însă că Margareta
să se fi lăudat în lipsa mea, ca să-i facă sânge rău Linei,
bucătăreasa. Lina era geloasă pe Margareta fiindcă, din
când în când, mânca cu noi la masă, seara sta de vorbă
în poartă cu sublocotenentul, iar când rămâneam singur
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acasă, dormea noaptea cu mine în odaie.
Ordonant, a noastră, t, ăran ferches, de la Găvana (un

sat de lângă Pites, ti), încerca s-o mângâie cu câte o vorbă
dulce. Câteodată, gestul lui timid îi atingea chiar sfârcul
t, ât, elor. Lina însă i-o tăia scurt. Ridica lingura de supă,
gata să-l plesnească, s, i-l apostrofa cu răutatea ei de slugă
boierească:

— Jos laba, mocârt, ane, că tu nu es, ti de nasul meu!...
La fel socotea Lina că nici Margareta nu era de na-

sul sublocotenentului de administrat, ie cu care plecase la
Constant, a.

Lipsa Margaretei mă face să sufăr. E cea dintâi suferint, ă
a mea din cauza unei femei. S, i totus, i Margareta fusese
cea dintâi femeie care mă init, iase în ritul profan al acestei
fericiri problematice s, i aproximative.

Cu alte cuvinte, Margareta îmi luase cu o mână tot
ce-mi dăduse cu alta.

Stelut, a îmi dăduse poate ceva mai mult. Îmi dăduse
voluptatea primei mele victorii sentimentale. Stelut, a fu-
sese pentru mine prima entitate umană a formulei „Vae
victis”, s, i totus, i vară-mea nu era nici croitoreasă, nici o
pocitanie neagră s, i slută ca Margareta. După vară-mea
oftau trei sferturi din client, ii cofetăriei lui unchiu-meu.
Bărbat, ii de bună condit, ie din Slatina o bombardau zilnic
cu tot felul de propuneri: vorbe dulci, scrisori de dragoste,
flori s, i chiar cadouri mai de pret, . Stelut, a îmi arătase un
inel cu rubin, o pereche de cercei cu perle s, i o întreagă
colect, ie de agrafe cu pietre verzi, albastre s, i ros, ii. Stelut, a
însă era o femeie măritată s, i nevasta profesorului de gim-
nastică; des, i primise cadourile de la alt, ii, preferase totus, i
pe văru-său, care nu era decât un simplu elev de liceu în
clasa VI-a s, i nu-i putea da nimic.
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Pe Stelut, a, dar, o pot vedea oricând. Stelut, a de altfel,
n-as, teaptă decât să sfârs, esc liceul din Pites, ti, ca să meargă
s, i ea cu mine la Bucures, ti...

Pe Margareta, însă, n-am s-o mai văd poate nicio-
dată!...

Gândul acesta mă cutremură ca o nouă pagină din
Cyropedia lui Xenofon.

Pentru prima oară în viat, ă, simt în suflet un gol rece
s, i enorm — golul dintr-o sticlă de sifon, în care n-a mai
rămas decât melancolia albă a tubului vertical... Încep să
cred că dragostea se măsoară după distant, a depărtării s, i
durata absent, ei... Stelut, a e la Slatina s, i Margareta tocmai
la Constant, a... Pe Stelut, a, la vară, am s-o văd din nou.
Pe Margareta, însă, cine s, tie dacă am s-o mai pot vedea?
Pe Stelut, a o iubesc mai mult ca pe Margareta. Dar de
Margareta mi-e dor mai mult ca de Stelut, a... Pe Stelut, a
o văd parcă mereu alături de mine... Pe Margareta, însă,
n-o mai văd deloc... Îmi simt pleoapele umede s, i pe buze
amărăciunea unui bulin de chinină, ce mi s-ar fi spart în
gură.

Sunt primele mele lacrimi pentru o femeie. Sunt lacri-
mile de care-mi aduc aminte s, i astăzi — primele lacrimi
adevărate, lacrimi albe s, i grele ca nis, te picături de ploaie
ce se preling din streas, ina ruginită a unei case pustii.

Afară plouă...
La Pites, ti, toamna sosise odată cu mine... {{*}} Cotan

a trecut ambele corigent, e. Băiatul prefectului o să fie dar,
s, i anul acesta, colegul nostru de bancă — al meu s, i al lui
Mihăit, ă. De data asta, însă, Cotan se înt, elege cu noi să-l
dăm afară din banca noastră pe Dumitrescu Barbu, cu care
se certase, s, i să punem în locul lui pe Ionescu Spiridon,
poreclit Chiostec.
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Primim propunerea fiindcă Ionescu Spiridon e băiat
bun, s, tie să cânte cu flautul s, i are totdeauna la el tutun
s, i foit, ă „Job”. Porecla de Chiostec i-a rămas de acum doi
ani, când l-a prins directorul fumând un muc de t, igară în
privata liceului.

Anul acesta, dar, topografia băncii noastre prezintă ur-
mătorul aspect: în capul băncii, lângă catedră, stă Mihăit, ă,
vine apoi Cotan, Eu s, i Chiostec.

Noul nostru coleg de bancă este băiatul unui t, ăran
chiabur de la Meris, ani, care s, i-a pus în gând să-l facă doc-
tor s, i cu timpul să-i clădească chiar un spital în sat, unde
deocamdată nu există decât o moas, ă comunală s, i un „sub-
firurg” care pune ventuze s, i scoate măsele.

Chiostec este mai mare ca noi cu trei ani, fiindcă a
făcut clasele primare la t, ară. La t, ară. s, colile primare au
câte cinci clase, pe care elevii abia le sfârs, esc în zece ani.
Chiostec a fost, dar, un elev excelent. La liceu a fost înscris
de proprietarul din sat, un mare avocat de la Bucures, ti,
care îs, i are conacul mos, iei chiar pe s, oseaua judet, eană, în
apropierea podului de peste râul Arges, . La oras, a venit
îmbrăcat t, ărănes, te s, i n-a renunt, at la cămas, a albă s, i la
it, arii de dimie decât acum un an, când a trecut în cursul
superior. S, i-a păstrat însă căciula s, i cizmele. Pălărie nu
poartă niciodată, fiindcă i se pare că-i suflă vântul prin
creier, iar ghetele cu care a defilat la 10 mai le t, ine acasă,
în ladă, de frică, să nu i se scrântească picioarele în ele.

Dintre tot, i colegii mei de clasă, Chiostec este cel mai
temut, dar s, i cel mai iubit. Este încăpăt, ânat ca un catâr s, i
mucalit ca un Păcală.

Când se ceartă cu câte cineva, este în stare să dea foc
oras, ului întreg.

Dar după ce se împacă, se înmoaie ca un gogoloi de
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pâine caldă. Râde ca un castan ros, u înflorit s, i plânge ca o
lumânare de ceară.

Flautul, cut, itul cu prăsele de os s, i Visul Maicii Domnu-
lui sunt cele trei lucruri de care nu se desparte niciodată.
În carâmbul cizmei din dreapta t, ine flautul, iar în carâm-
bul cizmei din stânga, cut, itul s, i pachetul de tutun, cu foit, a
s, i amnarul. Visul Maicii Domnului îl poartă în sân, ca
să-l ferească de primejdii s, i să-i poarte noroc... În timpul
recreat, iilor, Chiostec ne cântă din flaut. Cotan pretinde
că Doina Oltului s, i Intermezzo din Cavaleria rusticană le
cântă mai bine decât flautistul muzicii militare.

De când stăm alături de el în bancă, ne-am împrietenit
s, i mai bine.

Chiostec este un sentimental exotic cu chip de ibis
împăiat s, i trup de palmier veritabil, păstrat lângă soba de
teracotă a unei sufragerii boieres, ti.

Pe mine mă apreciază mai ales, fiindcă fac cele mai
bune teme la limba română. Anul acesta, însă, ne-au venit
patru profesori noi — de limba română, de limba greacă,
de matematică s, i de geologie. Cei vechi au fost scos, i la
pensie sau mutat, i în alte oras, e. Faptul acesta îl nelinis, tes, te
s, i pe el, s, i pe mine, s, i pe Mihăit, ă chiar. Singur Cotan nu
duce nici o grijă. Profesorii cei vechi ne s, tiau pe dinafară,
cunos, teau aptitudinile fiecărui din noi s, i la examen ne
aranjau as, a ca să nu-i facem de râs — nici pe ei, nici liceul
„Ion C. Brătianu”. La Pites, ti nu rămânea aproape nici un
repetent. Ce avea să fie însă de acum înainte?... Profesorii
cei noi nu par deloc încântat, i de noi.

La drept vorbind, însă, nici noi nu prea facem haz de
ei. Prea sunt tineri, prea sunt parcă s, i ei, tot ca s, i noi, nis, te
elevi abia ies, it, i de pe băncile s, colare. Unora chiar nici nu
le-a crescut bine mustat, a...
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Profesorul de limba română parcă ar fi calfă de frizer.
Cel de limba greacă are ceva din atitudinea cioclilor care
trag cu coada ochiului la coliva clientului, abia coborât în
groapă. Cel de matematică parcă ar fi o sticlă de cerneală
neagră în care ai stors o lămâie întreagă s, i ai presărat s, i
ceva piper. Singur profesorul de geologie, care este ceva
mai în vârstă, pare a-s, i fi câs, tigat încrederea s, i dragostea
noastră din primele zile. Cele câteva glume noi cu care
s, i-a deschis cursul ne-au făcut să râdem cu poftă s, i să ne
pară geologia o s, tiint, ă tot atât de frumoasă s, i interesantă
ca s, i geografia sau istoria. În schimb, matematica s, i limba
greacă ne deschid perspectivele celei mai grozave nenoro-
ciri ce-ar fi putut să ne amenint, e. De limba română, însă,
nu ducem nici o grijă. Afara de trei ovrei, un francez du-
bios s, i un neamt, veritabil, tot, i elevii din clasa VI-a suntem
români. {{*}} De câteva zile, Chiostec nu mai are astâmpăr.
Vrea parcă să-mi destăinuiască ceva s, i nu îndrăznes, te. Se-
cretele lui Chiostec sunt ca misterele de la Eleusis — au un
tâlc special. T, ăranii nos, tri parcă sunt copiii zeit, ei Ceres...
În cele două recreat, ii de azi-dimineat, ă, Chiostec nu ne-a
mai cântat din flaut. A stat tot timpul în bancă, cu ochii
pironit, i pe filele unui curs de stil s, i compozit, ie. În drum
spre casă, mă ia de brat, s, i mă pirones, te locului, până ce
se scurge tot s, irul de elevi. Se scarpină apoi după ceafă,
oftează lung, trage o înjurătură rustică s, i scuipă de pe
trotuar tocmai în mijlocul bulevardului.

— Vrei să-mi faci un bine?... că s, i eu t, i-oi face la fel
când vei avea nevoie de mine...

— Spune-mi, ce vrei?
— Să-mi faci o ciornă de scrisoare de dragoste, că tu

te pricepi mai bine ca mine.
Adevărul era că până atunci nu scrisesem încă nici o
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scrisoare de dragoste, nici pentru mine, nici pentru altul.
Corespondent, a mea sentimentală cu Margareta nu fusese
decât un simplu schimb de salutări, s, i atâta tot. Curiozita-
tea, însă, mă îndemnă să încerc.

— S, i cui vrei s-o trimit, i?
— Anis, oarei.
— Care Anis, oară?
— Nu s, tii?... Fata aia blondă de la modistă... lângă

farmacia „Weinhold”...
— Bine. T, i-o aduc mâine.
Drept mult, umire, Chiostec mă bate cu palma us, or

pe umăr s, i-mi recomandă să fiu discret, mai ales fat, ă de
Cotan, care cam dă târcoale s, i el prin fat, a magazinului.

După ce mă despart de el, dau fuga să văd s, i eu pe
Anis, oara asta, pe care n-o cunosc încă. Dacă e blondă, cum
spune Chiostec, trebuie să fie în genul Stelut, ei, s, i dacă e
modistă, trebuie să fie oarecum s, i în genul Margaretei,
care este croitoreasă.

Ca s, i cum mi-ar fi ghicit gândul, Anis, oara sta în us, a
magazinului.

Anis, oara însă nu seamănă nici cu Stelut, a, nici cu Mar-
gareta. Nu e nici as, a de blondă ca Stelut, a, nici as, a de slută
ca Margareta. E mică s, i subt, ire ca un ac cu gămălie s, i
tristă ca o copertă de carte, decolorată de soare...

Iată o fată care, mie unuia, nu-mi place deloc. Ce-o fi
văzut la ea Chiostec s, i mai ales Cotan?... Mi-e teamă însă
că dacă e vorba de ales, Anis, oara o să-l placă mai repede
pe Cotan decât pe Chiostec.

Cotan e băiatul prefectului, se piaptănă cu cărare la
o parte, se îmbracă elegant s, i-s, i parfumează batista în
fiecare zi. Chiostec e murdar, cu cizmele pline de praf sau
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de noroi, cu părul vâlvoi s, i miroase a seu de oaie. Singura
superioritate a lui Chiostec o să fie, probabil, scrisoarea
de dragoste pe care am să-i-o ticluiesc eu.

Scrisoarea asta, însă, începe să mă plictesească. Parcă
as, fi în ajunul unui examen. Mă întreb ce i-as, putea scrie eu
Anis, oarei, as, a ca să pară scris de Chiostec. Dacă Anis, oara
e fată des, teaptă s, i-s, i dă seama că frazele din scrisoare nu
se potrivesc cu frazele pe care i le spune Chiostec? Dar
fiindcă i-am promis-o, trebuie să i-o fac. Trebuie să-mi
dau silint, a să compun ceva frumos, ca s, i cum as, pleda
propria mea cauză.

Amorul meu propriu de cel mai bun elev la limba ro-
mână ia proport, iille unui cuirasat englez care a arborat
marele pavoaz!...

Până seara scrisoarea e gata. A doua zi, Chiostec o
transcrie pe hârtie roză s, i i-o trimite prin băiatul de la
frizerie de peste drum, iar după o săptămână, o cărut, ă de
la Meris, ani îmi aduce acasă două sedile de brânză dulce,
trei kilograme de mere cret, es, ti s, i un săculet, cu nuci, mari
cât ouăle de găină. {{*}} Din seara în care ne-am întâlnit la
madam Gutuie, în „salonul” din strada Libertăt, ii, Cotan
pare a-mi fi devenit cel mai bun prieten.

Colegul meu de bancă nu bănuia că frecventez s, i eu
asemenea localuri.

Destăinuirile reciproce aveau să ne apropie definitiv
unul de altul.

Cotan avusese, tot ca s, i mine, acum un an, o aventură
la fel. Margareta lui, însă, nu era nici româncă, nici cro-
itoreasă cu ziua. Era fräulein Lori, guvernanta surorilor
lui, pe care noi o poreclisem „nemt, oaica prefectului”. Ca
s, i Margareta, însă, fräulein Lori plecase s, i ea din oras, . Nu-
mai că nemt, oaica prefectului nu plecase de bunăvoie, ca
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croitoreasa, ci fusese dată afară, fiindcă mama lui Cotan
o prinsese în patul lui după miezul nopt, ii.

La madam Gutuie îl dusese pentru prima oară văru-
său, care este sublocotenent la artilerie.

Aici nu-t, i mai e teamă că te prinde nimeni. Cel mult
te simt, i oarecum jenat când te întâlnes, ti cu persoane cu-
noscute. Jena, însă, este reciprocă.

La madam Gutuie vin chiar persoane de bună condit, ie.
Cotan mi-a povestit cum într-o seară, când uitase să încuie
odaia în care se găsea cu Olgut, a, era cât p-aci să dea peste
el profesorul de geologie, care venea cu Aurica. Olgut, a s, i
Aurica au aceeas, i odaie.

Astă-seară ne-am hotărât să luăm cu noi s, i pe Mihăit, ă,
care până acum n-a cunoscut încă o aventură în felul acesta.
Mihăit, ă n-a cunoscut nici pe Margareta, nici pe fräulein
Lori. Grat, ie nouă, însă, în seara asta are să cunoască pe
Aurica, pe Olgut, a, pe Vetut, a s, i pe Didina

— cele patru podoabe mai de seamă ale „salonului” din
strada Libertăt, ii...

Cum trece vremea!... S, i oamenii ce repede se schimbă
cu vremea!...

Copiii, mai ales, se schimbă vertiginos... Acum un an
ne jucam de-a „căderea Plevnei”. Anul acesta, aceias, i trei
colegi de bancă ne jucăm de-a „răpirea Sabinelor”...

Fiindcă e sâmbătă, s, i de obicei sâmbătă „salonul” din
strada Libertăt, ii e frecventat de lume multă, ne-am ho-
tărât să ne ducem mai devreme, îndată ce se va înnopta.
Întâlnirea ne-am dat-o la mine acasă.

De la mine până la madam Gutuie sunt exact două
sute de pas, i.

Mihăit, ă pare emot, ionat. Vorbes, te în monosilabe s, i
dint, ii îi tremură ca un aparat Morse...
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La poarta cu nr. 38 ne oprim. Cele două ferestre de la
stradă sunt căptus, ite cu transparente de trestie vopsite
cu verde. În jurul casei, nici un semn de viat, ă: nici un
zgomot, nici o lumină... Lampagiii primăriei n-au ajuns
încă până în strada Libertăt, ii.

Nu-i aprins nici măcar felinarul ros, u. Steaua celor
„trei crai de la răsărit” nu s-a arătat încă deasupra noului
Betleem...

Cotan deschide totus, i poarta s, i câtes, itrei intrăm re-
pede în curte.

Madam Gutuie s, i fetele sunt la masă. De obicei, client, ii
încep să vină după ora zece. Până atunci, nu sunt primit, i
în local decât „intimii” patroanei s, i „prietenii” fetelor. Co-
tan însă poate intra când vrea. Madam Gutuie îl stimează
ca pe unul din cei mai de seamă client, i ai localului, des, i
nu consumă niciodată nici dulceat, ă, nici cafea.

Aparit, ia noastră produce o ciocnire bruscă de tacâ-
muri s, i farfurii

— un branle-bas de combat în miniatură. Un pahar
de s, prit, se varsă pe fat, a de masă s, i un scaun cu fundul
îngăurit se răstoarnă pe scânduri.

Didina, care e bună s, i exotică, fiindcă a fost s, i la Rus-
ciuc s, i la Constantinopol, sare de gâtul lui Mihăit, ă, pe
care-l vede pentru prima oară în local.

Madam Gutuie l-a luat repede pe Cotan deoparte, în
timp ce Olgut, a mormăie supărată s, i cu gura plină:

— Iar au venit mucos, ii ăs, tia...
Celelalte fete ne privesc cu zâmbetul lor invariabil:

acru s, i deplasat.
Parcă ar fi chipurile mâzgălite cu creioane colorate pe

peret, ii privăt, ilor noastre de la liceu.
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Cotan ne face semn să-l as, teptăm s, i dispare cu madam
Gutuie pe coridor.

Mihăit, ă se zbate neputincios în brat, ele Didinei, care-l
mângâie cu formula „cârlanul maichii” s, i alte fraze tipice.

Din capul mesei, Vetut, a îi strigă răgus, ită:
— Ia-i banii înainte, fă, să n-o pat, i s, i tu ca mine...
Aurica fredonează cu ochii în farfurie:
— „Te-am as, teptat să vii... sub caisul înrourat... Te-am

as, teptat... te-am as, teptat”...
Olgut, a îi răspunde, tot cu gura plină:
— Care-i ăla, dragă?... N-o fi tot profesorul de la liceu?

Aurica e favorita profesorului nostru de geologie.
Un gând diabolic mă urcă parcă în turla cu ceasornic a

bisericii Sfântul Nicolae, de unde pot, i vedea întreg oras, ul,
fără să fii văzut de nimeni. Regret însă că Aurica nu e
favorita profesorului de limba greacă sau a celui de mate-
matică. Ăstora aveam să le plătesc o polit, ă din săptămâna
trecută. Cu profesorul de geologie, însă, n-am nimic de
împărt, it. Fiindcă-l respect s, i mi-e drag, renunt, la Aurica s, i
o las să-l as, tepte mai departe, până ce va veni sau el, sau...
altul! Madam Gutuie, care a apărut din nou, se apropie de
mine s, i-mi s, optes, te misterios la ureche:

— I-am dat prefectului ăl mic un boboc de fată... S, tii...
Pe cinste...

Prefectul cel mic e Cotan!...
Ce înseamnă să fii, într-un oras, de provincie, băiatul

prefectului!...
Toată lumea, de la directorul liceului până la madam

Gutuie, caută să te servească. Nimeni nu îndrăznes, te să te
supere, fie chiar cu un lucru de nimic. La Pites, ti, părint, ii
s, i copiii se confundă ca zarzavaturile într-o oală cu supă.
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Prestigiul oficialităt, ii trecătoare e ca valtrapul de stofă
neagră, brodată cu argint, al cailor de dric. Transformă
toate mârt, oagele din oras, în animale apocaliptice... Încerc
s-o descos pe madam Gutuie:

— Eu n-o cunosc?
— De unde!... Asta e trufanda!...
— S, i mie n-ai de gând să mi-o arăt, i?...
— Nu se poate... Asta e fată de condit, ie... Nu vine

decât pe comandă...
Dumneata n-ai bani destui pentru as, a ceva...
După un sfert de oră, ne regăsim iar câtes, itrei în „sa-

lon”.
Vetut, a continuă să ne privească cu neîncredere s, i să

ne apostrofeze cu ură:
— Parc-at, i fi venit la pomană!... Nu cumva azi e sâm-

băta mort, ilor?...
Madam Gutuie se răstes, te la ea:
— Ia nu mai face pe nebuna... Lasă-mi „bobocii” în

pace, că ăs, tia sunt buni de saftea!... {{*}} În stradă proce-
dăm la inventarierea trofeelor din seara aceea.

Mihăit, ă, însă, nu ne poate comunica nici o impresie.
Când îl întrebăm cum a fost, dă din umeri plictisit s, i răs-
punde ca omul prost:

— Cum să fie... Bine!...
Dacă tot, i „premiant, ii întâi” din România sunt ca Mihăit, ă,

păcat de timpul pe care-l pierd în s, coală!... În schimb, Co-
tan e de-o veselie contagioasă. Îl face să râdă până s, i pe
Mihăit, ă. Cu mâna stângă t, ine parcă pe cineva de chică s, i
cu dreapta retează capul unui condamnat la moarte.

— L-am tăiat, frat, ilor... Să s, tit, i că o să moară de necaz...
Dar să nu spunet, i, că nebunul e în stare să mă bată...
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— Cine mă?
— Chiostec!...
Curiozitatea noastră cres, te pe măsură ce Cotan în-

târzie parcă anume să ne destăinuiască secretul pe care
Chiostec nu trebuie să-l afle niciodată.

Nu cumva „bobocul de fată“, cu care se lăudase madam
Gutuie o fi vreo rudă de-a lui Chiostec?...

Nu... Afară de el, nimeni altul din familia lui nu pără-
sise Meris, anii...

La t, ară, „saloane” ca la madam Gutuie se găsesc toc-
mai unde nu te gândes, ti — în dosul căpit, elor de fân, în
porumb, în grâu, s, i chiar prin fundul ogrăzilor, unde îna-
inte de răsăritul lunii pot, i fi tot as, a de sigur ca s, i în strada
Libertăt, ii din Pites, ti...

Era altcineva... Era o persoană, însă, pentru care Chi-
ostec s-ar fi aruncat în foc, probabil mai repede chiar ca
pentru propria lui soră

— era Anis, oara modista, pentru care compusesem
faimoasa scrisoare de dragoste, dar de care, din clipa ceea
chiar, nu mă mai interesasem...

Mihăit, ă nu poate pricepe bucuria lui Cotan. Pe mine,
insă, victoria lui începe să mă pasioneze, cu atât mai mult
cu cât o prevăzusem încă din clipa când văzusem pe Anis, oara
pentru prima oară. Nu mă îns, elasem decât asupra locului
unde Cotan avea s-o repurteze.

Mărturisesc că pentru prestigiul învingătorului as, fi
preferat Trivalea sau alt câmp de luptă mai onorabil decât
„salonul” din strada Libertăt, ii.

As, a ceva nu mi-ar fi trecut niciodată prin gând. Pe
vremea aceea, însă, nu cunoscusem decât pe Margareta,
pe Stelut, a s, i pe fetele de la madam Gutuie.
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Bietul Chiostec!...
Ce-ar fi să afle unde-a fost Anis, oara în seara aceea? Eu,

cel put, in, s, tiam că Margareta e la Constant, a cu sublocote-
nentul Popescu, iar Stelut, a la Slatina, cu bărbatu-său...

Dar dacă dobitocul de Georgică o fi bătut-o din nou
s, i în lipsa mea Stelut, a îl îns, ală acum cu altul? {{*}} La
noapte mergem cu Mos, -Ajunul. În corul nostru ne-am
ales numai elevi din cursul superior. S, eful corului este
Rădulescu Florian, din clasa VII-a, fratele căpitanului de
pompieri. De la noi din clasă, nu mergem decât trei ins, i
— eu, Mihăit, ă s, i T, ăpus, Nicolae, băiatul frizerului de sub
hotelul „Dacia”. T, ăpus, e cel mai bun bas din tot liceul. La
product, iile artistice de la sfârs, itul anului, cântă solo Ce
te legeni, codrule? s, i Cei doi grenadieri. Eu sunt bariton s, i
Mihăit, ă e soprano. Noi însă nu cântăm niciodată decât în
cor. Cotan, care n-are ureche muzicală, ne as, teaptă acasă,
unde suntem invitat, i de prefect să cântăm. Chiostec s-
a grăbit să plece cu sania la Meris, ani, de teamă să nu-l
apuce noaptea s, i viscolul pe drum. Păcat că nu e s, i el cu
noi. Flautul lui ar fi făcut munini în saloanele prefectului.
În schimb, surorile lui Cotan au să ne cânte poate la pian
Romages d’oiseaux s, i La prière d’une vierge, pe care le-am auzit
s, i acum un an, când s-a dat la Teatrul Ucklar serbarea
pentru Crucea Ros, ie.

Pe fetele prefectului nu le cunosc decât din vedere. Nu
s, tiu de ce, dar Cotan n-a vrut să mi le prezinte niciodată.
Totus, i, eu le salut totdeauna, când mă întâlnesc cu ele pe
stradă. La noapte, însă, am să le cunosc personal, s, i la vară,
probabil, o să ne plimbăm împreună prin grădina publică.

Iată deci o perspectivă care mă încântă. Napoleon
Bonaparte spunea că în giberna fiecăruia din grenadirii
lui se găses, te ascuns un baston de mares, al. Nu s, tiu dacă
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este adevărat tot ce se povestes, te de Napoleon Bonaparte.
Dar de când am cunoscut pe Margareta s, i pe Stelut, a, simt
parcă nevoia să intru în constelat, iuni tot mai luminoase.

De fetele de la Madam Gutuie nu mai vorbesc. Nu-
mi poate, totus, i, ies, i din cap un lucru la care mă gândesc
mereu. Cotan mi-a împrumutat La maison Tellier, o nuvelă
de Maupassant tradusă în românes, te. Într-o singură zi,
am citit-o de trei ori... Grozav mai s, tiu să scrie s, i frant, ujii
ăs, tia... Pe noi, dacă am scrie as, a ceva, ne-ar da afară din
s, coală...

Subiectele temelor noastre la limba română sunt aproape
imposibil de tratat. Ni se dau numai teme cu subiecte de
care habar n-avem. Ni se cere să scriem despre lucruri
abstracte: primăvară, toamnă, ploaie, vânt, adevăr, fru-
mos s, i as, a mai departe... Numai despre femeie nu ni se dă
să scriem niciodată. S, i totus, i, femeia e singurul subiect
pe care majoritatea colegilor mei de clasă sunt sigur că
l-ar putea trata mai bine ca oricare alt anotimp, element
al naturii sau sentiment uman... {{*}} Bună dimineat, a la
Mos, -Ajun!...

Ne dat, i ori nu ne dat, i?... (bis) Neeee... daaaat, i?...
Directorul liceului nu ne dă nimic. Găsim poarta în-

cuiată s, i luminile stinse. Probabil că directorul face Cră-
ciunul la Bucures, ti cu secretarul general de la Ministerul
Instruct, iunii Publice, care îi este cumnat.

Directorul nostru face politică militantă, ca s, i tatăl
lui Cotan. După ce pleacă liberalii de la putere, rămâne
simplu profesor de geografie.

La fel plecaseră din oras, cei patru profesori noi. Două
săptămâni de zile dar, Aurica poate cânta în fiecare seară
Te-am as, teptat să vii...

Profesorul de geologie n-are să vină decât după Bobo-
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tează.
Profesorul de limba latină se scuză că nu-i pregătit să

ne primească. În schimb, ne face un mic istoric al colin-
delor, care par a fi de origine păgână s, i ne atrage atent, ia
să nu întârziem prea mult prin mahalale, fiindcă e ger s, i
putem răci. Profesorul de limba latină îs, i iubes, te foarte
mult elevii, dar mai ales pe cei de la t, ară, pe care îi t, ine în
gazdă la el acasă, cu plată s, i cu asigurarea formală că vor
trece examenul fără corigent, ă.

Profesorul de istorie, care este transilvănean, ne dă vin
fiert s, i covrigi cu susan. Mănâncă s, i bea cu noi împreună,
bate cu pumnul în masă, înjură pe unguri, ne sărută s, i ne
repetă povestea Ardealului, pe care o s, tim pe dinafară.

— Că-z apăi, iubit, ii mei, cujetul nost neîntinat, tăt
la drăgut, ul nost ghe Argheal să hie!... Că ne-o învrednici
Domnul să ajungem noi acolo s, i l-om fes, telui as, a cum o
zidit Decebal Sarmiseghetuza. Fis, ori, nu vă hie teamă,
avem har Domnului ghestui s, i merindă din bels, ug. S, -apăi
mână-i dracu de cătane streine să ne potopească dacă-or
cujeta as, a, că de-atâta urcus, s-or beteji cu tot, ii, că tare-i
sus s, i mult e fain, din mila Domnului, Arghialul nost...

Un băcan de pe strada S, erban-vodă ne dă o pungă de
un kilogram cu smochine, stafide, alune s, i năut, pe care
le împărt, im frăt, es, te, iar primarul oras, ului, o hârtie de
douăzeci de lei, din care Rădulescu Florian ia 3 lei s, i 50 de
bani, iar noi ceilalt, i unsprezece, câte 1 leu s, i 50 de bani.

După îndelungate parlamentări cu gardistul de la poartă
s, i cu cei doi mops, i din curte, plecăm încredint, at, i că pre-
fectul s-a răzgândit s, i nu ne mai primes, te. Prin dreptul
bisericii catolice, însă, gardistul ne ajunge din urmă s, i ne
întoarce înapoi. Prefectul uitase să dea ordinile necesare
cerberului cu tesac turcesc s, i revolver austriac.
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Pentru prima oară în viat, a mea intru s, i eu într-o casă
cu adevărat boierească. Mobilele lustruite, covoarele moi,
tablourile cu fazani s, i porci mistret, i, oglinzile cu ciucuri
de cristal s, i lămpile cu acetilenă îmi iau ochii. La prefect e
cu mult mai frumos ca la noi acasă... Noi ardem lumânări
de spermant, etă s, i lămpi cu gaz. Mobilele noastre abia se
mai t, in pe picioare s, i florile de pe scoart, ele oltenes, ti s-au
scuturat parcă pe schânduri. Ca lucruri de pret, nu avem
decât o oglindă ovală cu o ramă aurită s, i tabloul cel mare
din salon, în care mama stă cu mână dreaptă pe umărul
tatei...

Familia prefectului se compune din tată, mamă, un
băiat, două fete, o soacră, o cumnată văduvă, care de obi-
cei stă la Câmpulung, inginerul judet, ului, care este văr
de-al doilea cu prefectul, nevasta inginerului, care este
grecoaică s, i vorbes, te prost românes, te, s, i guvernanta fete-
lor, miss Edith, care este englezoaică s, i nu vorbes, te deloc
românes, te.

Cotan zâmbes, te s, iret s, i ne împinge de la spate ca pe o
turmă de oi spre sufrageria plină cu tot felul de bunătăt, i:
s, uncă de Praga, salam de Sibiu, limbă afumată, schweizer,
s, trudel cu mere, baclava cu nucă, fructe s, i vin înfundat.

Surorile lui Cotan se amestecă printre noi, mai mult
plictisite decât entuziasmate de prezent, a celor doispre-
zece străini înfometat, i. Cum sunt însă fete binecrescute,
amândouă se agită la fel, dar fără spor.

Lizica pare un metronom care bate măsura 2/4, iar
Oit, a, pendula unui ceasornic de perete. Lizica e mai mare
cu doi ani decât Cotan.

Are părul ros, cat s, i zbârcit ca o coadă de viezure. Oit, a
îl are lins s, i gălbui ca o pălărie de paie spre sfârs, itul verii.
Soarele pare a fi avut influent, e deosebite asupra surorilor
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lui Cotan. Pe Lizica a rumenit-o, pe Oit, a a decolorat-o.
Pe noi, însă, fetele prefectului ne impresionează la fel.

Suntem mai emot, ionat, i chiar de cum ne-ar fi prins un
profesor cu lect, ia neînvăt, ată.

Parcă ne-ar fi luat Dumnezeu graiul la tot, i deodată.
Unuia singur dintre noi îi turie gura. E Columbachis Aris-
totel, băiatul proprietarului morii din Târgul-din-Vale.
Aristotel, însă, vorbes, te greces, te numai cu nevasta ingi-
nerului, s, i noi nu pricepem nimic. Mihăit, ă a înt, epenit
lângă sobă s, i nu îndrăznes, te să se as, eze la masă. Lizica
îl invită pe scaunul liber dintre ea s, i mamă-sa. Mai cura-
jos decât noi, Rădulescu Florian, s, eful corului, s-a as, ezat
între Oit, a s, i soră-sa. T, ăpus, s, i Aristotel stau la dreapta s, i
la stânga grecoaicei, iar eu am nimerit între guvernanta,
care vorbes, te numai englezes, te, s, i văduva de la Câmpu-
lung, care nu vorbes, te deloc. Ceilalt, i coris, ti stau proptit, i,
ca nis, te stâlpi de telegraf, între Cotan, prefect, inginer,
soacra prefectului s, i căpitanul de la manutant, a armatei,
care sosise mai târziu.

Serbarea Mos, -Ajunului t, ine până la miezul nopt, ii. Su-
rorile lui Cotan se scuză că-i pianul dezacordat s, i nu ne
pot cânta nimic. T, ăpus, , care a răgus, it din cauza tămâio-
sului, încearcă să ne cânte ceva, dar nu poate nici el. În
schimb, Rădulescu Florian face ca găina când ouă s, i imită
plecarea trenului din gară, iar eu s, i cu Mihăit, ă declamăm
Satira III-a a lui Eminescu. Eu fac pe Baiazid s, i Mihăit, ă
pe Mircea cel Bătrân.

La plecare, limba s, i picioarele ni se împleticesc deo-
potrivă. În stradă, T, ăpus, îs, i mai încearcă o dată vocea:
Ne dat, i ori nu ne dat, i? De data asta, însă, răspunsul ni-l
dă gardistul de la poartă, care până atunci stătuse în fat, a
noastră „drept, i” s, i cu mâna la căciulă:
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— Nu vă este rus, ine, măi, neam de t, igani ce suntet, i?...
Nu vă îndoparăt, i destul?... Ce să vă mai dea? {{*}} Oras, ul
pare tava unui bragagiu, garnisită cu alvit, ă, sugiuc s, i za-
harache alb. Totu-i alb. Gerul, linis, tea s, i noaptea sunt
albe. Singură zăpada pare a-s, i fi pierdut ceva din culoa-
rea ei obis, nuită. O recunosc numai după discret, ia cu care
scârt, ie sub picioarele noastre, ca o mână abilă de pungas, ,
ce s-ar furis, a într-un buzunar...

Pe cerul spălăcit s, i umed ca un cears, af de pat, abia scos
din ligheanul cu scrobeală albastră, stelele par urme proas-
pete de plos, nit, e, strivite chiar în noaptea Mos, -Ajunului.
Petele de pe rufăria de casă, a Părintelui ceresc, nu dispar
niciodată. La Pites, ti dar, regina nopt, ii va petrece sărbăto-
rile Crăciunului într-un hotel de mahala... La Slatina, luna
era găzduită parcă, ceva mai convenabil..

Mi-aduc aminte de noaptea în care m-am întors cu
Stelut, a de la grădina publică...

Ce noapte!... Ce lună!... Ce poezie!... Încep să cred însă
că vară-mea avea dreptate. Între luna de-atunci s, i cea de
azi nu văd nici o rudenie.

La primul colt, de stradă, rămânem s, apte îns, i. La al
doilea, trei s, i as, a mai departe, până ce mă trezesc numai
eu singur... Dar singur cu adevărat eu nu mă simt decât
în mijlocul alor mei.

De câte ori sunt singur, mi se pare că mai sunt cu
cineva. Dealtfel, eu cu mine singur pot vorbi tot ce-mi
trece prin minte. Nu mi-e teamă de nimeni s, i de nimic.
Nu mă controlează nimeni s, i nimeni nu mă poate face de
râs. În noaptea asta, mai ales, simt c-as, avea să-mi spun o
mult, ime de lucruri.

Nu-mi place nici Lizica, nici Oit, a. Văduva de la Câmpu-
lung e o femeie în vârstă, iar guvernanta nu s, tie românes, te.
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Nu m-ar interesa decât grecoaica. Dar tot timpul nevasta
inginerului a stat de vorbă numai cu Columbachis Aristo-
tel... Femeile astea parcă n-ar fi în toate mint, ile lor. Băiatul
grecului din Târgul-din-Vale are picioarele crăcănate, se
uită s, as, iu s, i nu vine niciodată pe la madam Gutuie.

Nu s, tiu cu ce impresie vor fi plecat ceilalt, i. Pe mine,
însă, lumea bună simt că a început să mă dezguste. În
poarta casei îmi dau seama că, în anul acesta, Mos, -Ajunul
m-a făcut să pierd o noapte degeaba. Numai cu 1 leu s, i
50 de bani nu te pot, i aventura nici măcar până în strada
Libertăt, ii...

Dar geamul de la bucătăria noastră e încă luminat...
La ora asta un geam luminat poate fi mai elocvent chiar
ca steaua ce se oprise cândva deasupra Betleemului...

Lina coace cozonacii... În bucătărie e cald s, i miroase a
ceva proaspăt s, i bun. E un miros ciudat... un amestec de
adieri calde s, i de s, fichiuri reci... ceva ce-mi gâdilă nările
nasului s, i se prelinge din sfârcul urechilor pe umeri s, i de-a
lungul spinării... Ce miros plăcut!... Nu s, tiu ce miroase
as, a frumos... Cozonacii din cuptor sau sânii goi ai Linei...

Bucătăresei noastre îi zicem Lina, fiindcă as, a s-a obis, nuit
mama să le cheme pe toate bucătăresele pe care le-am avut.
Numele ei adevărat, însă, este Leucadia. E blondă, înaltă,
subt, ire s, i mândră ca o regină detronată.

Vorbes, te rar s, i se uită tot pe sub gene. Când e supărată,
însă, bombăne ca o piulit, ă de aramă în care ai pisa zahăr
cubic...

Prezent, a mea în bucătărie o pune pe gânduri. E poate
pentru prima oară când intru în bucătărie. Lina este o
veche rivală a Margaretei. Amintirea fostei noastre croito-
rese cu ziua pare a-i fi stricat deodată s, i buna dispozit, ie,
s, i aluatul cozonacilor ce se rumenesc în cuptor.
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— Dacă mai as, teptat, i oleacă, vă dau să gustat, i s, i dum-
neavoastră...

Ia uitat, i-vă la ei... În cinci minute sunt gata. S, i Lina
deschide us, a cuptorului... Ochii mei, însă, îi dau să înt, eleagă
că nu mă interesează cozonacii.

— Unde e Năstase?
— A plecat aseară la Găvana... S-a dus s-aducă de-acasă

de la el doi curcani s, i un purcel de lapte...
— Bine, bine, dar când are de gând să vină?
— Apoi, conit, a i-a spus că mâine până în douăsprezece

să fie acasă... În timpul acesta, Lina mics, orează lumina
lămpii, care începuse să fumege. Eu o îndemn cu vorba s, i
cu gestul:

— Mai bine stânge-o dracului de tot...
Lina-mi răspunde ca s, i cum n-ar fi bănuit nimic:
— S, i eu ce-am să mă fac pe întuneric? Vret, i să mi se

ardă cozonacii?
— Las’ c-o aprindem noi pe urmă.
— Poate avet, i dumneavoastră chibrituri, că eu le-am

sfârs, it...
— O aprindem de la focul din sobă cu o bucăt, ică de

hârtie.
Lina stă câteva clipe la îndoială, apoi răspunde hotă-

râtă:
— As, a da... Se poate... În clipa aceea la poartă răsună

un cor de voci rebegite: Ne dat, i ori nu ne dat, i? Bag mâna
în buzunar s, i scot leul de argint s, i cei cincizeci de bani de
aramă, partea mea din hârtia de douăzeci de lei a prima-
rului:

— Na... Du-te s, i dă-le banii ăs, tea, că n-am mai mult, i.
Lina, însă, îi vâră sub perna de la pat s, i bombăne re-
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voltată:
— Ia mai bine lasă-i colea, că eu nu sunt ca altele să

umblu noaptea pe drumuri... {{*}} Pe Mihăit, ă îl iubesc ca
pe un frate. Pentru el sunt gata să trec, la nevoie, prin foc s, i
apă. Până azi nu l-am jignit niciodată — nici cu fapta, nici
cu vorba, nici cu gândul!... Când am înt, eles însă de ce este
vorba, nu mi-am putut stăpâni un gest de scârbă... Dacă
m-as, fi mărginit să-l compătimesc numai, ar fi însemnat
să nu-i fiu prieten adevărat. De altfel, de zece ani de zile
de când îl cunosc, n-am simt, it niciodată ca în clipa aceea
nevoia să-mi bat joc de el.

Un altul în locul meu s, i-ar fi adunat prietenii s, i le-ar
fi spus: Hai să plângem de milă lui bietul Mihăit, ă, că este
un nenorocit...

Mie, însă, mi-a venit să strig în gura mare: Hai să
râdem de prostia lui Mihăit, ă, că este un neghiob...

Mihăit, ă iubes, te pe Lizica!...
Băiatul cizmarului de pe Scoroboaia iubes, te pe fata

prefectului de Arges, .
Mi-am recapitulat escapadele sentimentale s, i am ajuns

la concluzia că pe Lizica, mai ales, n-as, putea-o iubi nici
eu, darmite Mihăit, ă.

Pe Margareta aproape am s, i uitat-o. La Stelut, a, însă,
tot mă mai gândesc din când în când. Margareta a fost un
scaiete ce t, i se agat, ă de pantaloni; Stelut, a, o porumbit, ă
rănită ce-t, i cade întâmplător în brat, e. Pentru Lizica, însă,
zadarnic mă trudesc să găsesc o comparat, ie nimerită. Nu
există. E drept că Mihăit, ă o compară cu un luceafăr.

Dar Mihăit, ă se îns, ală... Mihăit, ă nu-i măcar poet ca
mine. E un simplu elev silitor, s, i atâta tot. Ce înseamnă,
însă, a fi „premiant întâi” la liceul din Pites, ti?... Ca să
pot, i iubi pe fata prefectului de Arges, , trebuie să fii ceva
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mai mult. Or, dintre noi tot, i, eu, unul, nu văd pe nimeni
potrivit pentru lucrul acesta. Nu, nu... Tot eu am dreptate.

Mihăit, ă este un neghiob. Oricât l-as, iubi eu, dar suferint, a
asta nu i-o pot împărtăs, i. Cel mult, îl pot încuraja s-o su-
porte cu bărbăt, ie până la capăt!...

Cazul lui Mihăit, ă începe să mă pasioneze. Nu s, tiu de
ce, dar pe Mihăit, ă nu l-as, fi crezut niciodată capabil să
iubească. Nu cumva Mihăit, ă este numai o victimă a pri-
măverii?... As, a iubesc oamenii primăvara!... Numai că
primăvara trece repede... Mihăit, ă a as, teptat din decem-
brie până în aprilie ca să-mi spună că iubes, te pe Lizica.

Dacă ar mai fi as, teptat încă trei luni, poate că n-ar mai
fi avut nimic să-mi spună. Deocamdată este singurul sfat
pe care i-l pot da. Altceva, nu văd ce-as, putea face pentru
fericirea lui.

E drept că lui Chiostec i-am făcut o scrisoare de dra-
goste. Dar Chiostec este cel mai prost elev la limba română.
Scrie ca o ciubotă s, i nu s, tie să acorde nici predicatul cu
subiectul. Mihăit, ă, însă, s, tie să scrie tot as, a ca s, i mine.
Poate a s, i scris-o chiar... Dar de trimis, i-o fi trimis-o?...
Dacă Mihăit, ă o fi făcut lucrul acesta este pierdut. Lizica
este în stare să i-o arate prefectului, prefectul să-l reclame
directorului s, i directorul să-l cheme a doua zi în cancelarie
ca să-i facă morală...

Dar morala, ca morala... La sfârs, itul anului, însă, în
grădina publică, muzica are să-i cânte altuia de trei ori:
„sol, si, re, sol, sol, re, sol” s, i o dată „sol, la, si, re”.

Bietul Mihăit, ă!... Mi-e teamă să nu pată s, i el ca Ovidiu,
care s, i-a scris Tristele tocmai la Tomis...

Profesorul de limba latină ne-a spus că la Constant, a se
mai văd s, i astăzi ruinele unui templu roman, închinat zeu-
lui Neptun... Profesorul de limba latină parcă ar cunoas, te
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secretele fiecăruia din noi.
Cum as, vrea să mă duc s, i eu la Constant, a!... As, vedea

ruinele templului în care se rugase pe vremuri Ovidiu s, i
as, vedea poate s, i pe Margareta!...

Ce curioasă coincident, ă!... Când l-am văzut pe Mihăit, ă
plângând, mi-am adus aminte că astă-toamnă plânsesem
s, i eu pentru Margareta. S, i pe Margareta n-o pot compara
cu Lizica! Dar ce înseamnă oare a iubi?... Cum este când
iubes, ti cu adevărat?... Cum a iubit Werther pe Charlota s, i
Des Grieux pe Manon Lescaut, sau cum iubes, te Chiostec
pe Anis, oara s, i Mihăit, ă pe Lizica?...

Mâine am să-l rog pe Cotan să-mi mai împrumute o
dată La maison Tellier a lui Maupassant. {{*}} Primăvara a
poposit la Trivalea. Deocamdată, se teme parcă să intre
în oras, . Bănuiesc probabil că profesorul nostru de limba
română i-a pus gând rău. Cum o simt, it-o prin grădina
publică, ne-o s, i dă ca subiect la concursul în scris pentru
stil s, i compozit, ie.

Orice s-ar spune, dar primăvara se găses, te la Trivalea
în mai multă sigurant, ă decât în oras, . Acolo nu-i caută
nimeni gâlceavă. Cei care o întilnesc o salută s, i o admiră
cu aceeas, i bună-cuviint, ă s, i sinceritate. În fat, a ei se înclină
deopotrivă s, i vârsta, s, i sexul, s, i cultura omului. În oras, ,
însă, primăvara riscă să fie tratată mai rău ca în sala de
operat, ie a unui spital de provincie...

La liceul nostru, bunăoară, sunt doi profesori de limba
română s, i peste patru sute de elevi. Dar pericolul cel mare
este că, în fiecare din cele s, apte clase, limba română se
predă de câte trei ori pe săptămână. Imposibil, dar, ca
primăvara să scape neciopârt, ită, mai ales că fiecare ano-
timp t, ine câte trei luni în cap!... În curtea mănăstirii de la
Trivalea au înflorit cires, ii.
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Călugării s, i-au întins parcă la soare cămăs, ile, pe care
nu s, i le spală decât o dată pe an!...

Eminescu comparase cires, ii în floare cu altceva: Atât
de fragetă te-asameni Cu floarea albă de cires, S, i ca un
inger, printre oameni, În calea viet, ii mele ies, i...

La fel o văzuse probabil s, i Mihăit, ă pe Lizica. Altfel, n-ar
fi făcut gres, eala să vină la Trivalea în aceeas, i după-amiază
când se găseau s, i fetele prefectului cu miss Edith.

Noi n-avem voie să ne plimbăm la Trivalea decât dumi-
nica s, i în zilele de sărbătoare, când n-avem s, coală. Lumea
cealaltă se poate plimba când vrea. La Pites, ti, însă, dumi-
nica s, i în zilele de sărbătoare toată lumea se îmbracă cu
alte haine decât cele din cursul săptămânii. Numai noi,
liceeni, trebuie să umblăm ves, nic în aceeas, i uniformă.

Uniforma noastră e simplă s, i gravă ca o cruce de mar-
moră neagră, fără nici o altă inscript, ie funerară decât li-
terele L. s, i B. cusute cu fir de aur pe gulerul bluzei s, i pe
coltucul s, epcii turtită ca o lipie.

Mihăit, ă n-are decât o singură uniformă. Costumul
de dril, pe care i l-a dat Societatea doamnelor din înalta
societate; nu-l poate purta decât vara, în timpul vacant, ei.

Uniforma lui Mihăit, ă parcă ar fi un drapel militar în-
tors plin de glorie s, i de găuri de pe un câmp de luptă.
Comparat, ia „zdrent, uit de gloant, e” e slabă s, i banală. Peti-
cile de colori diferite, în loc să i le astupe, i le pune s, i mai
mult în evident, ă. Uniforma lui Mihăit, ă a bătut recordul
spectrului solar. E mai mult decât un tricolor nat, ional... E
un adevărat curcubeu...

Miss Edith, însă, e de altă părere. Englezii, pesemne,
judecă pe elevi mai întâi după haine s, i pe urmă abia după
notele din catalog. Pentru ei, duminicile s, i celelalte zile de
sărbătoare sunt ca s, edint, ele de la Camera Lorzilor. Or, în
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duminica aceea, surorile lui Cotan nu mai erau fetele pre-
fectului din noaptea Mos, -Ajunului. La o s, edint, ă solemnă
nu poate lua parte decât publicul cu invitat, ii speciale. E
drept că primăvara ne convocase pe tot, i la Trivalea. Dar în
acelas, i palat al Parlamentului, Camera Lorzilor este de o
parte s, i Camera Comunelor de altă parte... În clipa în care
Mihăit, ă se apropie cu mine s, i Cotan de fetele prefectu-
lui, guvernanta îl apucă furioasă de mâneca uniformei s, i-l
azvârle cu scârbă ca pe un lucru murdar, trei pas, i înapoi...

Băiatul cizmarului de la Scoroboaia rămâne cu ochii
proptit, i în pietris, ul s, oselei, ca s, i cum s, i-ar fi căutat singu-
rul lucru de pret, pe care-l pierduse. Dacă întâmplător s-ar
fi uitat s, i la noi, Mihăit, ă ar fi învăt, at s, i „limbajul colori-
lor”... Obrajii nos, tri păreau diferite fructe coapte în toiul
verii. Lizica s, i Oit, a erau vis, ine... Englezoaica era gutuie...

Eu s, i Cotan eram prune...
Iată ce înseamnă să iubes, ti as, a după cum e scris în

romane!...
O adiere de vânt începe să scuture floarea cires, ilor din

curtea mănăstirii... Călugării îs, i adună probabil cămăs, ile,
pe care n-au să s, i le mai spele decât la anul, tot pe vremea
asta!... {{*}} Cotan a mâncat două palme de la profesorul
de limba greacă, cu care fusese obraznic. Prefectul a cerut
telegrafic la minister un inspector s, colar ca să ancheteze
cazul. Inspectorul însă nu s-a grăbit să vină, s, i ancheta s-a
amânat la „calendele greces, ti”.

Mai târziu am aflat că directorul împăcase la timp s, i
prestigiul corpului didactic, s, i amorul propriu al s, efului
său politic. Asta înseamnă că băiatul prefectului s, i-a asigu-
rat trecerea clasei fără corigent, ă... De altfel, era s, i timpul...

Sfârs, itul anului s, colar se apropia amenint, ător ca s, i
Zmeul din basme, care de la o vreme începe să dogorească
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ceafa viteazului Făt-Frumos. Cu noi, însă, trebuia să se
petreacă altfel decât ca în basme.

Cele trei obiecte fermecate, cu care am fi putut împie-
dica apropierea Zmeului, fuseseră monopolizate numai
de Cotan s, i Mihăit, ă. Cotan le avea de la tată-său; Mihăit, ă
de la Dumnezeu!... Tot, i ceilalt, i fet, i-frumos, i din clasa VI-a
n-aveau decât piepteni, perii s, i oglinzi, sfint, ite în strada
Libertăt, ii, la madam Gutuie.

Dezastrul era deci inevitabil... Îl simt, eam... Îl miro-
seam chiar... În clasa noastră mai ales nu miroase decât a
iarbă de pus, că, des, i depozitele de explozibile ale armatei
erau la cât, iva kilometri depărtare de liceu.

Singura noastră sperant, ă era numai o intervent, ie su-
praumană.

As, teptam, bunăoară, să ne moară profesorii, să ia foc
liceul sau să ne trimită Dumnezeu o molimă generală s, i
Ministerul Instruct, iunii Publice un ordin circular — să se
închidă toate s, colile până la toamnă. {{*}} Dintre profesorii
nos, tri cei noi, de doi ne temeam mai mult ca de tot, i ceilalt, i.
De cel de limba greacă s, i de cel de matematică.

Pe profesorul de limba greacă l-am poreclit „Ghioz-
dan”, fiindcă nu se desparte niciodată de mapa de piele
galbenă, în care-s, i păstrează cu sfint, enie personalitatea
lui de t, ârcovnic clasic, s, i juxta franceză, după care ne tra-
duce în românes, te versurile lui Homer.

Cel mai grozav însă este „Vipera neagră“ — profesorul
de matematică, pe care nu-l pot mistui nici chiar colegii
lui. Amănuntul acesta îl s, tim de la Cotan, care trăsese cu
urechea când directorul liceului rugase pe prefect să in-
tervină la Bucures, ti ca să-l mute în alt oras, . Se pare însă
că ministrul Instruct, iunii Publice de pe vremea aceea re-
fuzase, fiindcă profesorul nostru de matematică era unul
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din elevii săi favorit, i.
Parcă-l aud s, i astăzi s, uierând printre dint, i, din vârful

catedrei s, i în dialectul său moldovenesc:
— Văd c-ai citit ceva, dar n-am ce-t, i face... N-ai price-

put nimic.
Situat, ia dumitale este cinci la teorie s, i unul la practică.

Total, s, ase. Pe jumătate, trei... Hai să-t, i dau patru din
grat, ie... să nu zici că-s om rău...

Mărinimia profesorului nostru de matematică, însă,
ne umplea ochii de lacrimi s, i sufletul de groază. Pentru
noi, sub nota cinci, un punct mai mult sau mai put, in era
acelas, i lucru. Între patru s, i trei, nu există decât o sim-
plă diferent, ă grafică. Înarmat, i cu note ca patru, trei, doi
s, i chiar unu, majoritatea elevilor din clasa VI-a păs, eam
victorios, i ca o falangă macedoneană spre... corigent, ă. S, i
totus, i, profesorul nostru de matematică este un tânăr fru-
mos, cu părul negru s, i ochii verzi. Când îl salutăm pe
stradă, ne surâde blajin s, i generos ca sfântul Stelian, pa-
tronul copiilor. În clasă însă, când trebuie să-i suportăm
ochii o oră întreagă, parcă seamănă ca două picături de
apă cu Zmeul din basme, gata să-s, i înfigă ghearele în ceafa
fiecărul din noi.

Pe mine, însă, avea să mă răpună profesorul de limba
română, nevasta căpitanului Ceaus, oglu s, i... Umbra lui
Mircea la Cozia. {{*}} Pe profesorul meu de limba română
nu mai este nevoie să vi-l prezint. Închipuit, i-vă pe Lord
Byron rătăcit prin Pites, ti, cu un brici Solingen în mână s, i
cu un pieptene de celuloid în păr.

Des, i tot nevastă de căpitan, doamna Kety Ceaus, oglu
este cu mult mai tânără ca mama. Nu este însă de vârsta
nici a Stelut, ei, nici a Margaretei, s, i nu seamănă cu nici
una din ele. În schimb, aduce foarte mult la umblet cu
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Lizica. Numai că fata cea mare a prefectului nu prives, te
niciodată pe om drept în ochi, pe câtă vreme Kety, când se
uită la tine, parcă te înfige cu acul în carton ca pe fluturii
din colect, ia zoologică a liceului. Este aproape tot atât de
înaltă ca s, i mine s, i zveltă ca o fetit, ă de pension. Umblă mai
totdeauna cu capul gol s, i poartă numai rochii scurte — cele
mai scurte rochii din oras, — ciorapi de mătase s, i pantofi
cu tocuri Louis XV, anume parcă să-s, i poată plimba pe
deasupra tuturor bărbia albă s, i smocul de păr ros, cat ce-
i cade pe frunte ca un cataif bine rumenit pe o farfurie
de port, elan. Într-o zi, cum nu eram decât noi singuri în
casă, mi-a luat mâna să-mi citească în palmă. Până atunci,
nu-mi proorocise numeni viitorul.

Eu, însă, nu s, tiu de ce, dar eram sigur că are să-mi
spună lucruri plăcute. As, tept, dar nu-mi spune nimic... În
schimb, o văd cum începe să se încrunte din ce în ce mai
mult, s, i la un moment dat îmi simt mâna strânsă cu atâta
putere, că mă podidesc lacrimile. Cum nu puteam t, ipa,
fiindcă mi-era rus, ine, mă mult, umesc să scrâs, nesc din
dint, i, s, i s-o ciupesc s, i eu de pulpă cu mâna ce-mi rămăsese
liberă.

Probabil că gestul meu hotărât îi plăcuse, fiindcă mâna
ei se desprinse imediat de pe mâna mea. Îs, i dăduse desi-
gur seama că cel care se apără în felul acesta nu mai era
copil, ci om matur. Citeam surpriza acestei constatări plă-
cute în ochii ei jucăus, i de veverit, ă s, i mai ales în zâmbetul
mătăsos cu care îmi da parcă să înt, eleg că totul nu fusese
decât o glumă nevinovată...

Socoteam deci incidentul închis s, i as, teptam ca unul
din noi să pronunt, e primul cuvânt împăciuitor, mai ales
că, de data asta, Kety mă mângâia pe amândoi obrajii cu
calmul celei mai autentice dragoste materne.
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Pe vrema aceea, însă, nu s, tiam încă tot ce trebuia să
s, tie un bărbat.

Nu s, tiam, bunăoară, că o femeie nu riscă să încheie
armistit, iu decât în clipa când este sigură că te-a prins într-
o nouă capcană. S, i Kety, care avusese tot timpul să se
răzgândească, îs, i înfipse din nou unghiile în fălcile mele...

De data asta chiar că nu mai aveam ce face. Pentru a
doua oară mă găseam în ipostaza ridicolă a unui cap de
miel jupit de piele, cu gura căscată s, i ochii holbat, i. Pofta
cu care Kety îs, i bătea joc de mine mă făcea să plâng de
necaz. Cele câteva cuvinte, însă, pe care mi le s, uiera cu
ură printre dint, i, mă făceau să surâd de plăcere. Privirea
s, i cuvintele ei mă răzbunau mai mult decât m-as, fi putut
răzbuna eu.

Ele erau mărturia unei victorii sigure, care nu putea fi
decât a mea.

— Canalie mică ce es, ti!... Cine te-a învăt, at să ciupes, ti
femeile as, a? La aparit, ia mamei, Kety îmi iartă obrajii s, i
începe să-mi laude dantura, ca s, i cum nimic anormal nu
s-ar fi întâmplat.

— Vai dragă... Nu s, tiam că băiatul tău are strungăreat, ă...
Ăsta o să iasă crai mare, nu glumă!...

Mama însă, care probabil nu-s, i cunos, tea încă bine
prietena, se mult, umi să-i răspundă fără pic de entuziasm.

— Eh!... Cum i-o fi s, i lui norocul... Numai de-ar sta mai
multă vreme pe lângă mine, să nu-s, i bată joc muierile de el!
{{*}} Două săptămâni mai târziu, întâmplarea mă aruncă
din nou în ghearele doamnei căpitan Ceaus, oglu. De data
asta, însă, ghearele ei n-aveau să mă mai înspăimânte. De
altfel, ghearele astea nu-mi făcuseră nici prima dată cine
s, tie ce mare rău. Dacă aparit, ia neas, teptată a mamei n-
ar fi reclamat o schimbare bruscă a situat, iei s, i o cât mai
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grabnică explicat, ie, eu m-as, fi lăsat torturat de ele încă
multă vreme.

Le-as, fi suportat răutatea cu voluptatea răsplatei pe
care o simt apropiindu-se matematic s, i m-as, fi răzbunat
apoi, sugându-le lacom pe toate zece la rând, ca pe nis, te
curmale dulci s, i catifelate.

De altfel, Kety are în ea ceva din personalitatea fructe-
lor coloniale.

Miroase a scort, is, oară, se îmbracă în rochii cafenii s, i
este abonată al Ziarul călătoriilor s, i la toate revistele de
modă. Or, mama, care vrea să-s, i facă o rochie nouă, m-a
trimis să-i aduc de la Kety modelul pe care-l aleseseră în
ajun.

Sot, ii Ceaus, oglu locuiesc un apartament cu chirie în
fat, a grădinii publice, sau — după cum se spune în limbajul
local — stau la „centru”.

Pe vremea aceea, la Pites, ti, în afară de grădina pu-
blică, tot „centru” se mai numea o port, uine din Bulevardul
Elisabeta-doamna, s, i alta din strada S, erban-vodă, care
începeau ceva mai sus de primărie s, i se sfârs, eau în piat, ă,
sau, mai precis, la biserica Sfântului Gheorghe, unde se
făceau parăzile militare s, i slujba mort, ilor din lumea bună.

Restul oras, ului era considerat ca mahala, fiindcă n-
avea decât străzi pierdute s, i trotuare numai pe ici, pe colo,
pavate cu asfalt sau piatră cubică. Dar, pavate sau ne-
pavate, toate străzile oras, ului duceau la „centru”, ca s, i
drumurile de altădată la Roma.

Aci fierbea ca într-un cazan, în văzul s, i controlul tu-
turor, întreaga energie cotidiană sau nocturnă a oras, ului.
Aci se vindeau ziarele, se discuta politica s, i evenimentele
de la ordinea zilei, se formau opiniile s, i se afis, au curentele
generoase ce trebuiau pompate în masele populare.
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Cu un cuvânt, aici era sediul principal de spiritualitate
a întregii activităt, i urbane, afară, bineînt, eles, de cea senti-
mentală, care-s, i avea locurile ei mai discrete ca: Trivalea,
Scoroboaia, Târgul-din-Vale sau mahalaua Sfântului Ilie,
patronul cojocarilor.

Vara, mai ales, grădina publică din Pites, ti era un fel
de stat, iune climaterică a oras, ului. Cele două sacale stro-
pitoare ale primăriei dispensau pe cetăt, eni de orice alte
îngrediente răcoritoare. Elevii de la liceu, însă, nu aveau
voie să treacă prin grădina publică, fiindcă de obicei tot
aici era s, i locul de întâlnire al profesorilor în orele când
n-aveau curs. Elevii trebuiau să se răcorească acasă la
cămas, e s, i izmene, s, i numai cu apă de la fântâna proprie
sau cea din curtea vecinului, dacă întâmplător nu erau în
ceartă unii cu alt, ii.

Era imposibil, dar, ca cineva să treacă pe la „centru”
fără ca restul oras, ului să nu afle imediat. Cu atât mai mult,
deci, era semnalată prezent, a unui elev de liceu, deoarece
parte din profesorii liceului jucau aproape în permanent, ă
table pe terasa din grădina publică.

Kety e singură. Căpitanul e dus la Curtea-de-Arges, ca
să ridice nis, te puncte topografice, iar soldatul ordonant, ă
— la pos, tă, ca să ridice pălăria comandată la Bucures, ti. Alt, i
servitori nu mai sunt, fiindcă sot, ii Ceas, oglu nu fac mena-
jul în casă. Mănâncă la popota ofit, erilor din garnizoană,
unde sunt servit, i mai economicos s, i chiar mai curat ca în
oras, .

Când mă vede, în loc de „bună ziua”, Kety mă ia, cum
se zice, cu zorul chiar din pragul casei.

— Bravo!.. să-t, i fie rus, ine... Mi s-a plâns mă-ta că nu
mai poate t, ine nici o servitoare din cauza ta... Trebuie să
le schimbe în fiecare lună aproape...
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Eu, care s, tiam bine că mama nu-i putuse spune aseme-
nea năzdrăvănii, surâd în silă, înghit în sec s, i nu răspund.

Atitudinea asta, des, i oarecum jenantă pentru mine,
îmi convine de minune. Mă pune la adăpost emot, iilor
unui debut mai elocvent.

De când o cunos, team, nu cred să fi schimbat cu Kety
mai mult de zece cuvinte. Nu regret dar deloc faptul că,
pentru prima oară când am ocazia să-i vorbesc mai mult,
sunt nevoit să fac pe vit, elul la poarta nouă. De altfel, nici
nu prea s, tiam ce să vorbesc cu nevasta unui căpitan, care
nu seamănă deloc cu mama. Dacă n-as, fi s, tiut cine este,
poate că mi-as, fi dat drumul la gură mai repede. Dar fat, ă
de primirea ce-mi făcuse, mărturisesc că nu s, tiam ce tre-
buie să răspund.

Tăcerea mea începe s-o enerveze.
— De ce taci?... De ce nu răspunzi?... As, a e că t, i-e

rus, ine?...
Nu. De data asta trebuie să-i răspund, ca să-i arăt că

nu mi-e rus, ine.
— De ce să-mi fie rus, ine dacă nu-i adevărat?... T, i-o fi

spus poate altcineva... nu mama.
Pe măsură ce răspunsul meu se întregea, gura ei se des-

chidea parcă anume să mă întrerupă după fiecare cuvânt.
Des, i complet s, i categoric, răspunsul meu n-o mult, umes, te
deloc, s, i Kety mă apostrofează din nou:

— Ce are a face? Mă-ta sau altcineva, totuna e!... Vorba
e c-am aflat... Acum s, tiu cine-mi es, ti! Foarte frumos... Un
băiat de familie ca tine nici n-ar trebui să mai dea ochi cu
lumea... Zău de nu stau la îndoială ce să fac... Să te mai
primesc în casa mea? Ultimele ei cuvinte mă fac să ros, esc.
Oricât de vinovat as, fi fost, nu înt, elegeam să fiu tratat în
felul acesta, nici chiar de o femeie mai în vârstă ca mine.
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Vârsta s, i sexul nu mai au nici o important, ă când cineva ît, i
caută ceartă cu lumânarea s, i te jignes, te chiar din senin.

Acum două săptămâni era cât p-aci să mă s, i bată. As-
tăzi însă, dacă întârzii mai mult în casa ei, cine s, tie ce se
mai poate întâmpla?... Îmi simt ochii umezi s, i picioarele
întorcându-mi-se singure spre us, ă. Totus, i, o mai privesc
o dată, să-mi dau bine seama dacă este aceeas, i bestie cu
chip de femeie de care până atunci nu s, tiam decât că este
nevastă de căpitan, că s, tie să citească în palmă s, i că are
unghiile ros, ii ca nis, te petale de trandafir.

Ea îmi surprinde parcă gândurile s, i mă opres, te gră-
bită, mai mult cu fluturarea unei mâneci largi de capot
decât cu gestul mâinii.

— De ce nu vrei să mărturises, ti că e adevărat?... Vezi
că n-ai curaj?...

Femeia asta este extraordinară. De câte ori încerc să
fac un pas înainte, ea mă dă cu doi pas, i înapoi. Îmi dau
seama că în momentul de fat, ă curajul meu este un lucru
cu totul de prisos. Nu-mi putea servi la nimic dacă n-avea
s, i ea un pic de bunăvoint, ă. O mai privesc dar câteva clipe
mai mult în vârful nasului decât drept în ochi, s, i în urmă
răspunsul meu gâlgâie sfios ca un orăcăit de brotăcel:

— Ba curaj am, dar dumneata de ce n-ai bunăvoint, ă
să crezi ce-t, i spun?... Ît, i jur că nu e adevărat!...

Simt, eam că Isus pe cruce n-a exclamat cu mai multă
duios, ie: „Iartă-le lor, Doamne, că nu s, tiu ce fac”.

De data asta, dintre amândoi, ea era cu sigurant, ă cea
mai emot, ionată.

Fantomatic, cu ochii t, intă în ochii mei, Kety se apropie
de mine în vârful picioarelor, s, i la rândul ei îmi s, uieră s, i
ea printre dint, i, mai mult în gură decât în urechi:

— Nu as, a... Jură-mi pe ceva scump... pe ce ai tu mai
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scump pe lume.
— Pe mormântul tatei...
O poiană verde, în bătaia lunii pline, n-ar fi părut mai

argintată ca figura ei în clipa aceea.
— E adevărat?... Iartă-mă... Am fost rea... Nu e as, a?

Apoi, după ce-mi întinde mâna: Ce mai faci?... Nu te-am
văzut de mult... Ce bine-mi pare c-ai venit pe la mine. De
ce-ai venit... Ia spune...

Macazul nedumeririi mele înt, epenise cu acul direct, iei
pe linia moartă. S, i, totus, i, trenul a trecut prin stat, ie fără să
deraieze. Grat, ie cui, nu s, tiu. În viat, ă, însă, sunt s, i lucruri
pe care nu e bine să le s, tii. S, tiu numai că niciodată în jurul
meu nu fusese mai multă linis, te, linis, te multă s, i totală, ca
s, i cum totul s-ar fi petrecut numai în vis.

Kety îmi arată papucii ei de casă. Unii, turces, ti, sunt
de catifea albastră cu ghinde s, i frunze de stejar brodată
cu fir de argint. Alt, ii, venet, ieni, sunt de marochin ros, u
imprimat cu arabescuri de aur. Cei renaissance sunt de
mătase verde ton sur ton. Cei japonezi sunt împletit, i din
papură multicoloră, s, i as, a mai departe... Kety are o în-
treagă colect, ie de papuci de casă; pe care de altfel nu-i
poartă niciodată.

Papucii, de altfel, nu sunt o încălt, ăminte chiar de prima
necesitate.

La Pites, ti, foarte multă lume umblă prin casă cu pi-
cioarele goale.

Cel care nu-i are nu le simte lipsa, iar cel care îi are
îi t, ine sub pat, ca să nu se uzeze. Picioarele femeilor fru-
moase, mai ales, nu au nevoie de papuci. Turcii, când se
duc să se roage, îs, i lasă papucii afară. Or, picioarele femeii
nu sunt decât coloanele unui templu de rugăciune.

La un moment dat, Kety mă întreabă:
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— De ce nu vii mai des pe la noi?...
Iată o nouă întrebare, la care iar nu pot găsi imediat

un răspuns precis. Dar Kety insistă... Vrea să s, tie pentru
ce n-am venit niciodată până atunci s, i dacă am de gând
să mai vin de-acum încolo...

Noroc, însă, că răspunsul mi-l dă tot Kety.
— Vino când nu e bărbatu-meu acasă... să mai stăm

de vorbă.
Eu surâd, fiindcă mi-aduc aminte de un scandal pe-

trecut cât, iva ani în urmă, tot cu nevasta unui căpitan din
Pites, ti, al cărei bărbat nu era acasă. Numai că eroul de
atunci nu fusese un licean, ci preotul regimentului, un
popă tânăr abia hirotonisit, pe care căpitanul — după ce
l-a ras ca în palmă — a pus patru soldat, i călări să-l plimbe
pe stradă gol s, i cu mâinile legate la spate.

Kety nu cunoas, te întâmplarea, fiindcă pe vremea aceea
se găsea cu bărbatu-său în altă garnizoană. Eu însă i-o
povestesc cu toate amănuntele proaspete încă în memo-
rie s, i mai ales cu toate aluziile galante pe care un bărbat,
descătus, at în fine de prima emot, ie, le poate spune din plin
femeii cu care se găses, te singur.

Kety râde cu poftă s, i bate din palme ca o nebună. Po-
vestea o amuză, dar lucrurile, as, a cum s-au întâmplat, o
cam pun pe gânduri.

După părerea ei, căpitanul a fost o brută, femeia o
us, uratecă, iar bietul popă un dobitoc. Un bărbat tânăr,
fie el chiar popă, când iubes, te adevărat nu trebuie să se
lase intimidat de amenint, ările nimănui. Probabil însă că
preotul acesta era un simplu colivar, care credea că în casa
unei femei măritate poate intra oricând ca în biserică, iar
nevasta căpitanului o baccea care nu mai avea credit decât
pe lângă fet, ele biserices, ti. În timpul discut, iei, Kety mă
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întreabă:
— Tu ce-ai fi făcut dacă erai în locul popii? Nu s, tiu

cum, dar Kety parcă nu-mi pune decât întrebări despre
lucruri la care nu m-am gândit niciodată în viat, ă.

Tăcerea mea o amuză.
— Să-t, i spun tot eu... Ai fi murit de frică... Nu e as, a?...

Sunt sigură...
Apoi, fără să-mi mai dea timp să mă gândesc ce-as, mai

fi putut face s, i altceva, Kety apucă o pernă de pe sofa s, i, cu
un gest de suprem dispret, , mi-o aruncă în cap. Enervat
s, i aproape agresiv, eu i-o arunc imediat înapoi. Kety o
prinde însă în brat, e s, i, înarmată cu ea ca o platos, e, se
repede de astă dată furioasă la mine, mă răstoarnă pe sofa
s, i mă înăbus, e acoperindu-mi întreaga fat, ă.

A, nu!... De data asta n-are de cine să-mi mai fie teamă,
nici rus, ine...

Mama n-avea de unde să mai apară pe neas, teptate,
ca să-s, i pună copilul într-o situat, ie umilitoare fat, ă de pri-
etena sa, tot nevastă de căpitan. Acum două săptămâni,
când nu mă putusem apăra, mă mult, umesc s-o ciupesc de
pulpă, s, i atâta tot. Acum, însă, sunt hotărât s-o s, i bat...

Totus, i, ideea că trebuie să mă bat cu o femeie îmi para-
lizează s, i fantezia, s, i brat, ele. Până atunci, nu mă bătusem
decât cu colegii mei de la liceu. Cu femeile n-avusesem
încă ocazia. Nu le cunos, team, dar, nici fort, a, nici s, iretenia,
nici rezistent, a... că o femeie nu poate fi ea mai tare ca un
bărbat, oricât ar fi mai mare ca vârstă. Un bărbat bătut
de o femeie mi se părea ceva imposibil. Ce dracu!... Oare
de ce as, fi făcut tocmai eu except, ie?... Ce-ar fi zis Cotan s, i
Mihăit, ă? Ce-ar fi zis mai ales Chiostec, care bătea el singur
întreaga clasă?... Lucru curios, însă, pe măsură ce-n mine
cres, tea încrederea s, i sigurant, a că pot bate o femeie, pu-
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terile mă părăseau s, i rat, ionamentul cotea brusc pe cărări
cu alte indicat, iuni de ordin moral s, i sentimental.

Nu s, tiam care poate fi voluptatea unui bărbat care bate
o femeie. Îmi închipuiam însă că adevărata voluptate a
unui bărbat este să se lase bătut de femeie. O femeie nu
bate niciodată din ură. O femeie care bate un alt bărbat,
afară de cel legitim, înseamnă că-l iubes, te...

Văzând că nu mă mis, c, Kety îmi ridică perna de pe
ochi s, i mă întreabă cu oarecare îngrijorare:

—Ce?... Ai murit?...
— Ba nu... Dar nu mai pot să respir...
— As, a-t, i trebuie, fiindcă es, ti obraznic... De ce te uit, i la

mine?... Închide ochii... N-auzi?... Nu vezi că vreau să-mi
schimb capotul?...

Fac ce-mi spune ea, des, i până atunci nu ghicisem c-ar
fi vrut să facă ce nu-mi spusese decât în clipa aceea.

— Iată, i-am închis.
— Nu as, a... Întoarce-te cu ochii la perete...
— Iată, m-am întors...
— As, a... S, i să nu te mis, ti...
— Nu, nu...
Câteva minute în urmă, ceva cald s, i moale se lipes, te

de bluza mea de dril s, i o voce pe care o cunos, team îmi
porunces, te răstit ca de obicei:

— Ssst!... Nu te mis, ca... N-auzi?... Să văd care din noi
e mai mare...

Goală toată din cres, tet până-n tălpi, Kety se măsura
cu mine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. În grădina publică, muzica militară cântă uvertura din
Cavaleria us, oară, iar la fereastra care dă spre curte cineva
bate us, or în geam.
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Amândoi tresărim deodată. Cel care tresare cu adevă-
rat însă sunt eu. Kety îmi astupă gura cu palma.

— Psss!... Nu-t, i fie teamă, că nu e bărbatu-meu. Stai
pe loc...

Apoi, după o clipă, s, i după alte bătăi mai tari:
— Ia să mă duc să văd cine este.
Ferestrele sunt căptus, ite cu hârtie albastră. Kety în-

cearcă să privească printre ele, dar nu vede nimic. Bătăile
în geam se repetă din ce în ce mai des. Parcă ar fi început
să plouă. Eu singur continui să visez. Numai că de data
asta visul meu se schimbase în cos, mar.

Kety pare că începe să-s, i piardă s, i ea sângele rece.
Îs, i aruncă pe corpul gol încă capotul pe care câteva mi-
nute înainte îl aruncase pe covor s, i, hotărâtă, dar plină de
precaut, iune, deschide fereastra.

O voce de afară s, optes, te nu s, tiu ce. Kety răspunde
calm s, i fără pic de emot, ie:

— Iartă-mă, dar nu te pot primi... Nu sunt singură...
Vocea insistă însă. E o voce pe care parcă o cunos, team,

dar nu-mi aduceam aminte de unde.
De data asta, Kety ridică tonul:
— Înt, elegi odată că nu se poate... Te rog, lasă-mă în

pace... În momentul acela, prin deschizătura ferestrei, un
baston negru s, i noduros pătrunde scârt, âind cu zgomot ca
o cumpănă de fântână, s, i după el imediat, un cap de bărbat
cu ochii holbat, i de mânie îs, i varsă, ca o ciutură parcă, tot
cont, inutul ei de apă sălcie în odaie.

Era profesorul meu de limba română.
Kety t, ipă de data asta as, a de tare, că nu se mai aude

nici muzica militară din grădina publică.
— Domnule!... Nu-t, i dau voie să te uit, i pe fereastră...
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Asta e obrăznicie.
Dar, cu voie sau fără voie, profesorul meu de limba

română se uitase s, i văzuse tocmai ce nu ar fi trebuit să
vadă niciodată.

Mă văzuse pe mine... {{*}} Am intrat în examene. Am
intrat adică la grijă.

Să ne vezi, nu ne mai cunos, ti pe nici unul. S, i doar
semănam as, a de bine unul cu altul, că parcă tot, i am fi frat, i.
Semănăm cu mucurile lumânărilor de ceară ce-au ars în
noaptea Învierii. Noi însă nu ne-am stins deloc. Pentru
noi Cristos n-a înviat încă. Noi ardem mereu... Ardem, s, i
pe zi ce trece ne încovrigăm de căldură s, i de teamă că o să
ne sfârs, im de tot.

Numai Cotan nu s-a schimbat. Băiatul prefectului a
rămas aceeas, i miniatură de filozof cinic pe care n-ai s-o
pot, i mări nici cu lupa, nici cu vârsta. De câtva timp am
început să admir pe Cotan mai mult decât pe Mihăit, ă.
Admirat, ia unilaterală oboses, te spiritul. S, i Cotan este mai
divers ca o rubrică de fapte diverse.

Azi-dimineat, ă, când a intrat în clasă, ne-a întrebat
ca s, i cum atunci abia ar fi sosit din Patagonia: „Ori la ce
materie dăm examen azi?” Tot as, a ne întreba s, i în cursul
anului aproape în fiecare zi: „Măi băiet, i, ce lect, ie avem
azi?” S, i din lect, iile noastre de pe an, Cotan a s, tiut să-s, i
facă pentru examen o adevărată colect, ie numai de perle,
fiindcă scoicile stridiilor bolnave ni le-a lăsat totdeauna
nouă celorlalt, i.

Astăzi avem concurs în scris la limba română.
Nu s, tiu de ce, dar un concurs scris te emot, ionează mai

mult ca un examen oral. Când vorbes, ti, comunici parcă cu
toată lumea din jurul tău, te simt, i în familie, între ai tăi,
sau — în cel mai rău caz — în mijlocul unor oameni care

264



vorbesc aceeas, i limbă ca tine s, i cu care te pot, i înt, elege.
Când n-ai voie să vorbes, ti, însă, decât cu tine însut, i, ît, i
pare că ai rămas singur pe lume, că nu es, ti decât semnul
de întrebare al celui care ai fost sau că trăies, ti într-o lume
de surdomut, i, cu care

— ceea ce este s, i mai trist — nu pot, i comunica nici
măcar prin semne.

Un examen oral este o petrecere intimă, care — bine
sau rău — nu prea are important, ă cum se sfârs, es, te. Un
concurs în scris însă este o adevărată solemnitate. Cel
dintâi este numai abilitate s, i suprafat, ă; cel de-al doilea,
numai preciziune s, i adâncime.

De cele mai multe ori sonoritatea verbală ît, i încântă
auzul, s, i minciuna cochetează cu adevărul după dispozit, ia
urechii, nu a rat, iunii.

Linis, tea s, i atitudinea statică însă măresc s, i mai mult
temerea de necunoscut s, i, fat, ă de ele, decorul realităt, ii în
care continui să trăies, ti aievea se schimbă deodată s, i fără
să-t, i dai seama cum s, i de ce într-o succesiune de viziuni
întunecate cu coridoare de labirint prin care nu te mai
pot, i regăsi.

Zgomotul este mult mai uman decât linis, tea.
Zgomotul este lumină; linis, tea este întuneric...
Mai înainte ca Dumnezeu să fi făcut cerul s, i pământul,

în spat, iu nu era decât linis, te s, i întuneric. De aceea s, i el
în prima zi a zis să fie lumină, iar în zilele următoare a
creat diferitele vietăt, i ale pământului, care — trebuind să
trăiască — au început să facă zgomot.

Un concurs în scris te reîntoarce fatal în haosul inform
dinainte de creat, ia lumii. În clipele acelea, creatorul tre-
buie să fii tu, numai tu, tu singur ca s, i Dumnezeu, care
tot singur a făcut tot ce se vede. În clipele acelea, nici
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Dumnezeu nu-t, i mai poate veni în ajutor, fiindcă un Dum-
nezeu propriu-zis nu mai există... Adevăratul Dumnezeu
sălăs, luies, te în tine, iar Satan, care de pe catedră poate
vedea tot ce se petrece, nu vrea să vadă totus, i nimic mai
înainte de a-i fi spus: „gata, domnule profesor”! {{*}} Pro-
fesorul de limba română ne-a împărt, it pe tot, i elevii clasei
a VIa în două părt, i egale, numerotându-ne pe fiecare „cu
sot, ” s, i „fără sot, ”, după cun suntem as, ezat, i în bănci, patru
câte patru. Except, ie fac numai cei din ultima bancă, în
care nu sunt decât trei elevi. În banca noastră, Mihăit, ă,
primul, s, i eu, al treilea, suntem „fără sot, ”; iar Cotan, al
doilea, s, i Chiostec, al patrulea, sunt „cu sot, ”.

Elevii din categoria „cu sot, ” trebuie să analizeze poezia
Răsăritul lunii la Tismana, iar cei din categoria „fără sot, ”
— poezia Umba lui Mircea la Cozia.

Respis adânc, ca s, i cum cineva mi-ar fi întins un pahar
cu apă rece tocmai în clipa când credeam c-am să crăp de
sete.

Umbra lui Mircea la Cozia o cunos, team tot as, a de bine
ca s, i autorul ei, Grigore Alexandrescu. O cunos, team din
istoria s, i de la fat, a locului, de pe zidul mănăstirii în care
voievodul s, i astăzi încă trăies, te îngropat în compania celor
mort, i s, i în amintirea celor vii.

Poezia lui Grigore Alexandrescu mă interesa cu atât
mai mult cu cât simt, eam că eu însumi as, fi avut ceva de
spus despre mănăstirea aceasta, în vecinătatea căreia pe-
trecusem clipe multe s, i intense de evlavie nat, ională s, i co-
pilărie scolastică. Vroiam, cu alte cuvinte, să însuflet, esc
mediocritatea inspirat, iei mele cu pontificalul vers al lui
Grigore Alexandrescu, pe faima căruia Mănăstirea Cozia
îs, i legitimează existent, a în literatura română, as, a după
cum grat, ie ziditorului ei se găses, te s, i azi pe malul drept al

266



Oltului, la o distant, ă aproape egală, între Călimănes, ti s, i
Brezoi. Îmi părea chiar că de când am învăt, at să t, in tocul
în mână, niciodată n-am scris cu mai multă us, urint, ă ca în
clipa aceea s, i niciodată n-am avut mai multă încredere în
ceea ce trebuie să-mi iasă din penit, ă s, i din creier: Mircea-
Vodă a zidit-o ca să-i fie Adăpost în vremuri grele S, i locas,
de ves, nicie!...

Iar Grigore Alexandrescu a cântat-o... S, i mă opresc
brusc.

A cântat-o... A cântat-o... S, tiam eu cum a cântat-o...
Dar de când s, i de unde a cântat-o as, a cum a cântat-o?...

Nedumerirea mea cres, te pe măsură ce încep să-mi dau
seama, cu o vădită jenă sentimentală, că faimoasa poezie
a lui Grigore Alexandrescu nu este decât o foarte reus, ită
mistificare literară — un fel de urias, cu picioarele de lut.

Ca după o lungă noapte polară, iată, în sfârs, it, că în-
cepe să se crape de ziuă s, i în capul meu... Pentru prima
dată îmi dau seama că ce învăt, asem eu papagalices, te nu
era deloc Mănăstirea Cozia, ci o mănăstire oarecare creată
de fantezia poetului, pentru care cuvintele: Oltul, Cozia
s, i Mircea nu erau decât simple sonorităt, i geografice s, i
istorice.

Cu cât compar mai mult mănăstirea pe care o cunos, team
cu poezia pe care o s, tiam pe de rost, deosebirea dintre una
s, i alta devine tot mai flagrantă. De data asta, sunt convins
definitiv. Grigore Alexandrescu iubise natura mai mult de
acasă, de la el din birou. Mănăstirea Cozia îl inspirase la
Bucures, ti, nu pe malul Oltului...

Dovada era clară ca lumina zilei: primul vers chiar,
„Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate” era fals. De
ce? Fiindcă: 1. Mănăstirea are s, i a avut totdeauna „turle”,
nu „turnuri” s, i 2. Fiindcă la nici o oră din zi cu soare sau
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din noapte cu lună plină, umbrele acestor turle nu ajung
nici măcar până la marginea Oltului, dar să se mai culce
s, i pe undele lui.

Adevărul este cu totul altul.
Dimineat, a, când soarele răsare pe malul arges, ean al

Oltului, umbrele turlelor pornesc din s, osea s, i, treptat-
treptat, se rotesc după mersul soarelui, plimbându-se prin
ceardacul chiliilor dinspre munt, i, până ce spre seară se
strâng în poenit, a din dosul mănăstirii s, i, în fat, a arhonda-
ricului, intră în pământ o dată cu soarele ce apune peste
dealul vâlcean. Oltul, însă, n-a sărutat niciodată umbra
adevăratelor turle sub care doarme voievodul Mircea.

Eram as, a de sigur c-am să fac cel mai bun concurs
din clasă, că nu mai am răbdare s-as, tept. Mă ridic dar,
după cum este obiceiul în s, coală, cu degetul arătător de
la mâna dreaptă în sus s, i cer cuvântul. Profesorul, care
de pe catedră observase dinainte enervarea mea, mă în-
treabă, mis, când nedumerit din cap, ce vreau. În jurul meu,
cât, iva elevi s-au oprit din scris s, i, curios, i, mă fură cu coada
ochiului. Eu nu mai as, tept să fiu întrebat a doua oară ce
vreau.

— Poezia Umbra lui Mircea la Cozia nu este adevărată,
domnule profesor...

Profesorul cască gura s, i se trage repede cu scaunul
înapoi. Parcă i-as, fi aruncat pe catedră un pietroi. Ofen-
siva neas, teptată a unui simplu elev din clasa VI-a contra
unui poet clasic român îl angaja în luptă pe el, cel dintâi.
În clasă, totus, i, e încă linis, te s, i, în capetele celor prezent, i,
probabil chiar întuneric. În capul meu, însă, clopotele
Mănăstirii Cozia sună parcă toate laolaltă în zilele de săr-
bătoare. Dar ce folos? Afară de mine nu le aude nimeni
altcineva. Profesorul nu mi-a auzit decât vocea, iar elevii
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din clasă nu-l mai aud decât pe el, întrebându-mă:
— Ce?... Ai înnebunit?...
De data asta, tot, i elevii s, i-au ridicat capul din caiete,

s, i ochii lor înspăimântat, i privesc t, intă la mine. Parcă sunt
apostolii lui Cristos când l-au văzut umblând pe apă fără
să se scufunde.

— Ba deloc... dat, i-mi voie să vă explic.
— Ies, i afară, măgarule... Ies, i mai repede.
Am ies, it...
Ies, irea mea a produs în clasă oarecare zgomot. Dar

numai pentru câteva clipe, s, i atâta tot. Lumină însă nu
s-a făcut. Lumina, lumina cea adevărată era numai pe
malul Oltului. S, i clasa VI-a a liceului „Ion C. Brătianu” din
Pites, ti s-a cufundat din nou în linis, te s, i întuneric, până
ce umbra lui Mircea s, i-a sfârs, it plimbarea didactică prin
toate caietele elevilor numerotat, i „fără sot, ”.

Umbrele voievozilor nos, tri sunt mai disciplinate decât
mult, i elevi de liceu. Nu supără nici pe autori, nici pe pro-
fesori... Trăiesc numai în linis, te s, i întuneric. {{*}} Mama
e disperată. Cauza, bineînt, eles, sunt eu... La drept vor-
bind, mama s, tia mai demult că nu sunt „tobă de carte”.
Mă socotea, în schimb, om în toate mint, ile. Iată însă că
profesorii de la liceu i-au dovedit acum să sunt s, i nebun,
nebun adevărat...

De trei zile, mama se gândes, te mereu ce este de făcut
cu mine.

Acasă nu mă mai poate t, ine, fiindcă cu timpul pot
deveni furios s, i...

Doamne feres, te... La balamuc iar nu poate să mă tri-
mită, fiindcă spitalul de la Pites, ti n-are nici o sect, ie pentru
boli nervoase. De altfel, la Pites, ti, până la mine nu exis-
tase încă nici un nebun. Erau numai oameni cumsecade
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s, i oameni pros, ti... Noroc numai că mama are solut, ii re-
pezi s, i radicale pentru tot felul de încurcături. După trei
zile de gândire, s-a hotărât să mă trimită de la toamnă,
la Bucures, ti, ca intern într-un pension particular, unde
puteam fi pus sub observat, ia nu numai a profesorilor, dar
s, i a unui doctor specialist! Solut, ia mamei îmi convine de
minune. În primul rând, scap de surâsul fals al celor care
aveau aerul că mă compătimesc. Aveam să trăiesc apoi
într-un oras, mare, unde nu mă cunos, tea nimeni s, i unde,
cu toate că era să fiu intern, puteam fi totus, i cu mult mai
liber ca la Pites, ti. Auzisem că la Bucures, ti există tot felul
de locuri, unde nu te mai poate găsi nici dracul. La Pites, ti,
oriunde m-as, fi ascuns, as, fi păt, it totdeauna ca strut, ul care
îs, i vâră numai capul în nisip, iar coada îi rămâne afară.
Dar dacă-mi pare bine de ceva, este de Stelut, a, pe care am
de gând s-o anunt, să nu mai as, tepte până la anul s, i să vină
la Bucures, ti chiar de la toamnă.

Uf!... Bine că scap eu de Pites, ti s, i ea de Slatina...
Numai de n-ar fi aflat s, i Stelut, a ce mi s-a întâmplat. N-

as, vrea să-s, i piardă până s, i ea încrederea în mine. Faptul
că bărbatu-său este profesor mă cam pune pe gânduri.
Profesorii ăs, tia sunt un fel de „gură spartă“. Povestesc tot
ce fac elevii în s, coală s, i în oras, . Ba de multe ori, când le
convine, povestesc câte una boacănă s, i de-a lor.

Examenul meu de limba română, bunăoară, trebuie să
fi făcut înconjurul lumii. La Pites, ti, timp de o săptămână,
el fusese evenimentul zilei. A fost discutat mai întâi în
cancelarie, apoi la „centru” s, i de acolo, bineînt, eles, în tot
oras, ul. Kety, mai ales, poate fi mândră de data asta. Chiar
că-mi este rus, ine să mai dau ochii cu lumea...

Pe mine, însă, corigent, a asta la limba română nu mă
înspăimântă.
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Mă plictises, te numai faptul de cei care nu s, tiu încă ce
înseamnă o corigent, ă, un profesor de limba română s, i un
elev de liceu din Pites, ti care publică poezii în revistele din
Bucures, ti. Păcat că printre aces, tia se găses, te s, i Kety, care
nu cites, te decât Universul s, i Ziarul călătoriilor.

De altfel, la Pites, ti, ziarul lui Cazzavillan este singurul
care se cites, te mai mult. Celelalte ziare circulă numai la
„centru” s, i în câte un singur exemplar.

Cât despre revistele literare, nu mai vorbesc. În tot
liceul nu s, tiu dacă suntem zece ins, i care citim regulat
revistele de la Bucures, ti.

Ceilalt, i habar nu au că afară de Eminescu mai sunt s, i
alt, i români care fac poezii. S, i doar la Bucures, ti, pe vrema
aceea, făcea mare vâlvă polemica dintre cele două tabere
literare: „artă pentru artă“ s, i „artă cu tendint, ă“. Polemica
asta ne împărt, ise în două, s, i pe noi, la Pites, ti.

Numai că noi, neavând unde să ne publicăm părerile,
le discutam în recreat, ie sau pe stradă, până ce ajungeam
la ceartă s, i chiar la bătaie. Într-o zi, directorul ne-a inter-
zis cumpărarea revistelor literare s, i a rugat pe polit, ai să
confis, te toate exemplarele de la librărie. Din ziua aceea, li-
teratura contemporană n-o mai puteam citi decât pe furis, .
O revistă literară în mâna noastră era socotită aproape
la fel cu o vizită în strada Libertăt, ii, la madam Gutuie.
Profesorii ne îndopau numai cu manualele pentru uzul
învăt, ământului secundar, aprobate de comisia specială
a Ministerului de Instruct, ie Publică, iar părint, ii, pus, i la
curent cu pericolul ce-i amenint, a, ne dojeneau cu aceeas, i
frază tipică: „Mai dat, i-le dracului de fit, uici, arde-le-ar fo-
cul, că cu astea moare omul de foame”.

Adevărul este însă că pe vremea aceea nu murea ni-
meni de foame în t, ara românească. Cei mai mult, i mureau
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de oftică.
Fiindcă nu făcusem nici o bucurie familiei în anul

acela, mama mă pedepsise să-mi petrec vacant, a la Pites, ti.
Lucrul ăsta mă întrista, fiindcă trebuia să fie prima mea
vacant, ă de când mi-aduc aminte pe care nu mi-o petre-
ceam la via noastră de la Slatina.

Hotărârea mamei parcă mi-a rupt ceva din suflet... S, i
doar sufletul meu colindase în ultimul an prin atâtea alte
vii ale Domnului, că via noastră de la Slatina nu îmi mai
părea decât o amintire îndepărtată a copilăriei. De via
asta, totus, i, continuam să mă simt legat ca s, i de primul
meu „turn de fildes, ”, care, de o sută de ani s, i mai bine,
nu-s, i schimbase nici locul, nici numele, nici sufletul...

Ce are să zică oare la vară nucul meu când o să vadă
că nu mai vin să-l văd? Cine o să-l cerceteze în locul meu?
Cine o să-l salute cu mâna de departe, din trăsură, de pe
s, oseaua de la gară spre vie? Cine o să mai urce în pătu-
iag să descarce pistoalele turces, ti în miez de noapte s, i în
asfint, it să urmărească, cu ochi de lup flămând pe după
garduri, femeile cu pulpele goale ce se întorc cântând de
la muncă spre casă? Ce mă leagă oare pe mine de Pites, ti,
când sufletul meu sălăs, luies, te parcă în trupul acestui nuc
bătrân, care a crescut din pământul viei noastre de la Sla-
tina, s, i tot în pământul acesta o să se prefacă în cenus, ă
cândva?... De ce m-o fi pedepsit mama să-mi petrec vara
la Pites, ti, când vara nu este la fel peste tot locul, s, i vară
mai frumoasă ca la via noastră de la Slatina nu poate fi
nicăiri?...

De când n-am mai plâns eu oare? A, da!... Din toamna
când m-am întors pe ploaie de la vie, la Pites, ti, s, i am
aflat că Margareta plecase cu ofit, erul de administrat, ie la
Constant, a. Dar de atunci s, i până azi, de câte ori m-am mai
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gândit eu la Margareta?... Dar la vie?... La via noastră de la
Slatina, pe care anul acesta n-am s-o pot vedea? Vai!... Ce
mult mai este până la vara viitoare! S, i pentru prima oară
de când nu mai sunt copil, plâng s, i pentru altceva decât
pentru o femeie... Plâng de necaz că am rămas corigent
la limba română. {{*}} Dintre tot, i prietenii mei buni, n-au
rămas cu cine să-mi petrec vara la Pites, ti decât Mihăit, ă s, i
T, ăpus, Nicolae, băiatul frizerului de sub hotel „Dacia”.

Cotan a plecat cu familia la băi, la Govora, Chiostec
s-a dus la Meris, ani, acasă la părint, i; iar Rădulescu Flo-
rian a părăsit oras, ul odată cu frate-său, care a fost mutat
comandant de pompieri la Giurgiu.

Pe Mihăit, ă îl văd rar detot. Băiatul cizmarului de pe
Scoroboaia umblă de câtva timp mai mult singur s, i numai
prin împrejurimile oras, ului. Cum e băiat sărac s, i cu bun-
simt, , nu se aventurează niciodată până la „centru”, des, i
în timpul vacant, ei elevii de la liceu pot s, i ei să se plimbe
prin grădina publică.

Pe T, ăpus, Nicolae, însă, îl văd mai des. T, ăpus, îmi place
fiindcă e băiat vesel, s, tie o mult, ime de snoave s, i când în-
cepe să t, i le povestească, te rade ca s, i tată-său — cum zice
el — în doi timpi s, i trei mis, cări. T, ăpus, , care s, tia să cânte
din gură, a învăt, at să cânte s, i din ghitară.

Vara asta s, i-a făcut rost de o ghitară siciliană autentică,
pe care i-a adus-o un client al prăvăliei, care îs, i face stagiul
la marina militară.

Pe mine, însă, ceea ce mă interesează mai mult e faptul
că T, ăpus, mai scrie s, i versuri s, i că amândoi facem parte
din tabăra „artă pentru artă“.

Azi-dimineat, ă a venit la mine acasă cu ghitara. T, ăpus,
îs, i pune singur versurile pe muzică. Nu s, tiu cum le com-
bină el, că ies totdeauna bine. Pe mine, cântecele lui T, ăpus,
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mă uimesc s, i mă înduios, ează.
Astăzi, însă, T, ăpus, nu era deloc mult, umit de ele. Când

l-am lăudat pentru noua romant, ă pe care atunci o improvi-
zase pe ghitară, în loc să-mi sară de gât ca de obicei, T, ăpus,
s-a întristat, a aruncat plictisit ghitara pe canapea s, i mi-a
spus mai mult oftând decât vorbind:

— Asta nu-i nimica, mă!... s-o auzi tu însă pe ghitarista
de la pod...

Aia artistă... Nu eu.
Pentru mine, ghitarista de la pod era un lucru cu totul

nou. Până atunci nu auzisem încă nici chiar de existent, a ei.
Dar fiindcă T, ăpus, insistă, hotărâm să mergem s-o auzim
sâmbătă noaptea după ora zece.

Când ne despărt, im, T, ăpus, îmi strânge mâna cu recunos, tint, ă
s, i mă trage misterios spre el.

— Ascultă... Tu ai ceva „bălani” mai mult, i? Am înt, eles.
T, ăpus, n-avea sfant, .

— Nu duce nici o grijă... O să fie...
— Nu te supăra... Dar, s, tii... trebuie să consumăm s, i

noi ceva...
Nu face să ascultăm muzică pe degeaba... S, i eu stau

prost al dracului deocamdată... Porcul ăla de tata... nu
vrea să-mi dea nimic... Zice să m-apuc de meserie ca el.
{{*}} Nu s, tiu de ce, dar de câtva timp, de câte ori văd pe
Mihăit, ă, mi se strânge inima de milă...

Mihăit, ă nu mai este om. Este as, a ceva care nu mai
seamănă a nimic... Un fel de fum... O boare caldă... Un
cântec de jale... Când vorbes, te, parcă geme un bolnav.
Când merge, parcă s, chioapătă un cal de dric. Când stă pe
loc, parcă se topes, te o lumânare de seu.

Mihăit, ă este cers, etorul nenorocit căruia, în loc să i
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se dea ceva de pomană, i s-a mai furat s, i unica zdreant, ă
murdară de pe umeri. S, i totus, i, Mihăit, ă a luat s, i anul
acesta premiul întâi cu cunună.

Doamne, Doamne... Ai milă s, i de premiant, ii din t, ara
românească, fiindcă de corigent, i ne îngrijim noi ăs, tia mai
mărunt, i...

Credeam că premiul are să-l vindece. Mihăit, ă însă
boles, te mai rău, din zi în zi... Din clipa nenorocită când
ne-am întâlnit la Trivalea cu fetele prefectului, Mihăit, ă nu
mai este ceea ce a fost înainte. Nu e vorbă, nu fusese el
nici până atunci om să-i stai în fat, ă cu pălăria în mână.

Dar de atunci s-a schimbat as, a, că nu-l mai recunos, ti
de azi pe mâine. În noaptea de Mos, -Ajun, des, i vedea pe Li-
zica pentru prima oară, nu părea totus, i decis să pornească
pe drumul cimitirului. Dar de când i-a făcut englezoaica
rus, inea să-l azvârle din fat, a fetelor ca pe o cârpă mur-
dară, Mihăit, ă a rămas parcă s, i azi cu ochii pironit, i tot în
pietris, ul s, oselei, în care-s, i pierduse demnitatea lui de om
sărac, muncitor cinstit.

Astăzi, când l-am văzut, parcă abia îl sculase Cristos
din mormânt ca pe Lazăr.

La orice m-as, fi gândit, fiindcă, la drept vorbind, orice
lucru este posibil pe lume, dar cu ce venise el în cap sau
mai bine zis, în suflet, n-as, fi bănuit niciodată. S, i, lucru
curios, Mihăit, ă s, tie lucruri pe care nu le s, tiu încă nici eu,
des, i eu ies în fiecare zi în oras, , s, i cu Cotan sunt prieten as, a
bun, că, de multe ori, nu-mi ascunde nici chiar intimităt, i
de familie.

Mihăit, ă a aflat că Lizica se mărită... Or, Lizica, bineînt, eles,
nu se mărită cu el; se mărită cu altul, cu un om mult mai
în vârstă ca ea, un om trecut de 50 de ani, cu fostul prefect
de Arges, , sub regimul celuilalt partid politic.
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Dacă Mihăit, ă ar fi trăit toată viat, a la „centru”, s, i tot n-
ar fi s, tiut atâtea lucruri. Mihăit, ă s, tie chiar ceva s, i mai mult.
S, tie bunăoară că tatăl lui Cotan o să intre la în minister s, i
că în locul lui are să vie prefect ginerele său, care a trecut
în acelas, i partid politic cu el. Mai s, tie apoi că nunta are
să se facă în curând s, i că imediat după nuntă mirii au să
plece la Paris.

La mine a venit ca să-mi ceară un sfat. Până atunci,
sfaturi îi cerusem numai eu lui. Mihăit, ă mă uimea cu ce
s, tia din aceleas, i cărt, i pe care, de altfel, le citeam s, i noi.
Un singur lucru nu s, tia doar: ce trebuie să facă pentru ca
să împiedice nunta!... S, i lucrul acesta trebuia să i-l spun
eu. În primul moment, am crezut că Mihăit, ă a înnebunit.
Ar fi însemnat că oras, ul nostru, în câteva zile numai, a
progresat mai mult decât în cei două sute cincizeci de ani
aproape de când fusese fondat de Vodă S, erban Cantacu-
zino, fiindcă la o populat, ie de 17.000 de locuitori normali,
numără acum s, i doi nebuni. Unul era el s, i altul eram eu.
Mihăit, ă, însă, nu era nebun. Nebun eram numai eu, fi-
indcă pe mine singur mă găsise să-i dau ce trebuia să facă
pentru ca să împiedice nunta sau în cel mai rău caz, să o
poată amâna încă trei-patru ani, până ce-s, i va lua licent, a
în drept.

Iată ce înseamnă să rămâi corigent la limba română
s, i să fii nevoit să stai toată vara la Pites, ti, în loc să te duci
la vie, la Slatina... Iată ce înseamnă să fii prieten bun cu
premiantul întâi din clasă s, i, în loc să-l duci cu tine în
strada Libertăt, ii, la madam Gutuie, să poftes, ti pe băiatul
cizmarului de pe Scoroboaia, fără să prevezi consecint, ele,
în casa prefectului care are două fete mari, dintre care una
de măritat.

Nu mai s, tiu ce i-am spus, cum l-am încântat, cum l-am
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descântat s, i cum l-am făcut în cele din urmă să plece s, i
să mă lase în pace. A doua zi, însă, de dimineat, ă s, i până
seara, până a venit T, ăpus, să ne ducem la ghitarista de la
pod, cuvintele lui Mihăit, ă mi-au torturat urechile ca nis, te
bondari cu aripile de tinichea.

— Ce mă fac, mă... ă... ă... că se mărită Lizica!... Of,
of, of!... {{*}} De când s-a construit linia ferată la Curtea-
de-Arges, , Pites, tii au devenit un fel de mic „centru” C.F.R.
Pentru acelas, i motiv, mahalaua oras, ului din vale a căpătat
s, i ea oarecare animat, ie oficială.

Cel mai important local de petrecere este o cârciumă
de lângă podul de peste râul Arges, , pe unde trece s, oseaua
ce duce la Bucures, ti s, i la Câmpulung. În cârciuma asta se
face s, i muzică până noaptea târziu. T, ăpus, a descoperit-o
astă-iarnă, grat, ie melomaniei lui, recunoscută în tot li-
ceul. Ghitarista de care mi-a vorbit, însă, nu cântă în local
decât de trei săptămâni. Patronul a adus-o anume de la
Constant, a pentru client, ii de seamă, fiindcă este o mare
artistă s, i mai ales fiindcă este turcoaică de la Constanti-
nopol.

Dacă m-as, fi mult, umit numai cu explicat, iile lui T, ăpus, ,
as, fi trăit cu o iluzie mai mult. Dar mie as, a mi-a fost scris
se vede: să-mi pierd toate iluziile una după alta, s, i o dată
cu ele să-mi pierd s, i put, inii prieteni ce-i aveam.

Pe Cotan nu pot să contez, fiindcă băiatul prefectului
este ca o haină de sărbătoare, pe care nu o pot, i purta în
fiecare zi. Pe Mihăit, ă, mi-e teamă că azi-mâine am să-l
pierd definitiv fiindcă, oricâtă bunăvoint, ă as, avea, n-am
să pot totus, i împiedica pe fata actualului prefect să se
mărite cu viitorul prefect. Pe T, ăpus, , însă, sunt sigur că
l-am pierdut chiar de azi-noapte.

Faimoasa ghitaristă este Margareta.
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Când s, i-a dat seama că noi ne cunoas, tem mai dinainte
s, i încă bine detot, T, ăpus, s, i-a pierdut cadent, a, cum s-ar
zice în limbajul muzical.

S-a subt, iat ca un gât de ghitară, a sughit, at o dată s, i
bine, ca s, i cum i-ar fi plesnit toate coardele deodată, s, i
pe urmă a amut, it s, i din gură, s, i din ghitară. Când l-am
invitat să mai bea din vinul înfundat pe care, de altfel, tot
el îl comandase, a refuzat. Zicea că-l doare măseaua de
minte, care-t, i cres, te tocmai după ce nu mai ai nevoie de
ea... Chiostec, care cânta din flaut, n-ar fi făcut niciodată o
figură as, a de proastă într-un local de petrecere. Ar fi băut
până ce s-ar fi cherchelit s, i pe urmă, cu sigurant, ă, ne-ar
fi luat la bătaie pe amândoi, s, i pe mine s, i pe Margareta.
Tristet, ea lui T, ăpus, , însă, nu m-a impresionat decât pe
mine. Margareta ne-a cântat s, i a băut până târziu după
miezul nopt, ii.

Ce fată bună s, i de încredere e Margareta asta!... Când
făcea pe croitoreasa cu ziua la noi acasă, mama era gata să-
s, i pună mâna în foc pentru ea. Acelas, i lucru s, i azi. De când
face pe ghitarista cu noaptea, prietenul meu T, ăpus, Nicolae
jură că Margareta este turcoaică veritabilă, s, i parcă nu-i
vine să creadă că favorita lui a mai avut s, i alte aventuri
înaintea lui. Adevărul este că s, i Margareta, s, i T, ăpus, sunt
amândoi t, igani neoas, i. T, ăpus, este amorezat de Marga-
reta. Nimic mai firesc pentru doi artis, ti în ghitară ca ei. De
Margareta am fost într-o vreme amorezat s, i eu. Ba ceva
mai mult, Margareta este prima femeie pentru care am
plâns. Ghicesc, chiar, că de când este ghitaristă mai ales,
Margareta a mai făcut s, i pe alt, ii să plângă. T, ăpus, , bună-
oară, plânge cu hohot, dar nu vrea să se dea pe fat, ă. Păcat
de el!... Margareta n-are să-l poată iubi niciodată. T, ăpus,
este adept al formulei „artă pentru artă“, iar Margareta a
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formulei „artă cu tendint, ă“.
Iată un lucru pe care T, ăpus, n-are să-l priceapă nicio-

dată, s, i vina are să cadă tot pe mine, fiindcă eu am avut
norocul să cunosc pe Margareta înaintea lui. Pe vrema
aceea, însă, Margareta nu era ghitaristă.

Era o simplă croitoreasă cu ziua. Acum Margareta nu
face decât angajamente cu sezonul. Deosebirea, dar, este
enormă între ce-a fost s, i ce este. O croitoreasă poate face
din când în când s, i „artă pentru artă“. Unei ghitariste,
însă, unei mari artiste cun e Margareta azi, formula lui
T, ăpus, „artă pentru artă“ nu-i poate fi de folos nici cât una
din cele opt coarde ale ghitarei sale.

Margareta s-a „ciupit”, cum se spune la Pites, ti când bei
mai mult decât trebuie. N-am văzut-o niciodată as, a de ve-
selă, o veselie caldă, lichidă s, i comunicativă. În jurul Mar-
garetei, toată lumea e veselă, afară de T, ăpus, , bineînt, eles.
Mă întreb cam ce anume s-o fi schimbat în Margareta.
Ochii? Gura? Culoarea cărnii?... As, !... Nimic... Margareta
a rămas aceeas, i femeie urâtă, senzuală s, i generoasă, care
acum doi ani aproape mă înaintase la gradul de „bărbat”...
Margareta nici nu bănuies, te cât îi datorez pentru actu-
ala s, i definitiva mea situat, ie umană în ierarhia senzuală.
Dacă în locul croitoresei de atunci as, fi cunoscut pe ghi-
tarista de azi, cine s, tie dacă n-as, fi fost s, i eu tot un fel de
Mihăit, ă sau chiar T, ăpus, ?...

Margareta însă a rămas aceeas, i fată bună. Parcă îmi
ghices, te gândul. S, i fiindcă numai eu singur o înt, eleg, Mar-
gareta mi se destăinuies, te ca s, i altădată, tot numai mie.
Pentru ea, ghitaristă sau croitoreasă este acelas, i lucru. Nu-
mai că Margareta vrea sâ-l facă pe T, ăpus, să înt, eleagă că
un cântec de ghitară costă ceva mai scump ca o pereche
de ciorapi cârpit, i în casă.
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N-am să-i spun nimic lui T, ăpus, . Dar cu prima ocazie,
am să mă duc să mai văd pe Margareta eu singur. {{*}}
Cotan îmi scrie de la Govora: „Dragă Bucule, Tu ce mai
faci că eu fac bine. M-am împrietenit cu un băiat, tot elev
în clasa VII-a ca mine, la liceul din Craiova, cu care petrec
de minune. Are s, i un aparat fotografic, cu care tragem
fetele la mas, ină.

Zilele trecute, am cunoscut pe una, Stelut, a de la Sla-
tina, fată nostimă.

Zice că este vară cu tine. E adevărat?... Tu nu mi-ai
vorbit niciodată de ea... Vezi cum es, ti tu?... Ea îmi place
foarte mult. Bărbatu-său, însă, ca tot, i profesorii de gim-
nastică, este un om periculos. A făcut până acum trei bătăi
la Govora. Noroc însă că nu vine s-o vadă decât sâmbăta
seara s, i pleacă luni dimineat, ă. Ît, i spun lucrurile astea ca
să s, tii să te feres, ti s, i tu de el, că, după câte am ghicit eu,
vară-ta mai are s, i azi «cârlig» la tine. De una, însă, mai
bine că stai la Pites, ti s, i nu es, ti cu noi aici. O să-t, i spun eu
de ce la toamnă, când ne vom întîlni.

Vezi de prepară bine examenul, să nu care cumva să
rămâi repetent.

Mihăit, ă ce mai face? Spune-i salutări de la mine s, i de
la toată familia.

Dacă ai timp să-mi răspunzi, scrie-mi dacă Chiostec
a plecat la Meris, ani cum era vorba sau dacă nu cumva a
rămas la Pites, ti cu Anis, oara. Dar să nu-t, i dai în petec să-i
spui ceva de chestia noastră, că ăsta este tot as, a de nebun
ca s, i bărbatul verei tale s, i mă omoară când o pune mâna
pe mine. Al tău prieten, care-t, i urează petrecere frumoasă
s, i succes la toamnă, Cotan”.

Scrisoarea lui Cotan nu-mi spune aproape nimic. Mama
îmi spuse mai dinainte că vara asta Stelut, a se duce la Go-
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vora, as, a că tot n-as, fi găsit-o la Slatina, chiar dacă mă
duceam la vie. De altfel, nu s, tiu de ce, dar de când am re-
văzut pe Margareta, Stelut, a parcă nu mă mai interesează.
Stelut, a este genul femeilor incidentale. E nostimă numai
când o întâlnes, ti fără să te gândes, ti la ea. Altminteri, prea
este obositoare. Stelut, a te oboses, te s, i cu vorba, s, i cu tăce-
rea. Mă gândesc chiar să nu-i mai spun să vină la toamnă
cu mine la Bucures, ti. Până atunci, am eu la cine să mă
gândesc. Margareta, bunăoară, îmi place s, i acum. Numai
că mi-e teamă cu Margareta să n-am încurcături. Din ce
am vorbit eu cu ea, mi se pare că nu prea e tocmai as, a cum
spunea T, ăpus, . Margareta stă cu chirie într-o cameră mo-
bilată, la o proprietăreasă care nu-i dă voie să primească
vizite peste zi, iar noaptea, când doarme proprietăreasa,
prea mult, i client, i o as, teaptă în stradă după închiderea lo-
calului. De altfel, Margareta — am observat — nu vorbes, te
decât cu client, ii de seamă.

Kety însă e liberă s, i continuă să fie cu mine delicioasă.
Îmi vine să cred că este singura femeie adevărată pe care
am cunoscut-o până acum. De când a plecat bărbatu-său
la băile militare de la Tekirghiol, mă duc la ea aproape în
fiecare seară. Acum nu-mi mai este teamă că mă prinde
nimeni. Profesorul de limba română, care e bucures, tean,
a plecat s, i el din oras, pe timpul vacant, ei. Ce om al dracului
s, i profesorul ăsta!... Dacă as, fi bănuit că mă spionează
din grădina publică, as, fi intrat cel put, in pe poarta din
strada Egalităt, ii, fiindcă locuint, a s, ot, ilor Ceaus, oglu are
două intrări separate. Kety a fost foarte afectată de ce
mi s-a întâmplat. De altfel, afară de mine s, i de profesor,
numai ea singură mai s, tie adevăratul motiv pentru care
am rămas corigent la limba română.

Ca să râdă de mine, de câte ori suntem singuri, Kety
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mă sperie că bate cineva la fereastră. De data asta, însă,
nu se mai prinde. Oare de ce voluptatea apropierii de o
femeie cu care te găses, ti singur este cu atât mai mare cu
cât te obsedează teama de a fi surprins?... Lucrul acesta
l-am observat acum, când mă duc la Kety fără să-mi mai
fie teamă. Asta nu înseamnă că Kety nu-mi mai place.
Din contră. Din zi în zi, din noapte în noapte, parcă tot
mai bine ne potrivim unul cu altul. Totus, i, când mi-aduc
aminte ce a fost s, i ce ar mai putea să fie, m-apucă mai
repede fiorii groazei decât ai dragostei. S, i unde mai pui
că atunci mă prinsese profesorul de limba română, care
era un străin.

Dar dacă — Doamne feres, te — m-ar fi prins căpitanul,
bărbatu-său? Să s, tie Cotan ce-am păt, it s, i prin câte am
trecut, s-ar strâmba de râs. Cotan este mult mai prudent
decât mine. Dovadă că se interesează de tot ce face Chios-
tec, nu cumva să-l prindă, sau măcar să afle ceva despre
el. Dar de ce vrea oare Cotan să s, tie dacă Chiostec a ple-
cat la Meris, ani sau a rămas la Pites, ti? Nu cumva o avea
de gând să se mai abată s, i pe aici?... Ce dracu... Nu sunt
destule fete frumoase la Govora?... Dacă i-as, răspunde s, i
eu?... „Dragă Cotane, Ît, i mult, umesc pentru rândurile tale
pline de atent, ie s, i de dragoste prietenească. Îmi pare bine
că petreci de minune s, i-t, i urez as, a mereu toată vacant, a.
N-avea nici o grijă. Chiostec n-are să s, tie niciodată ni-
mic de la mine. Acum este la Meris, ani. A plecat imediat
după plecarea ta la Govora. Anis, oara este singură aici. Am
văzut-o chiar aseară, dar nu i-am vorbit, fiindcă era la brat,
cu cineva străin. Dacă o vezi pe Stelut, a, spune-i compli-
mente s, i din partea mea. Este adevărat că mi-e vară, dar
că are «cârlig» la mine — nici gând. As, a e Stelut, a, fată
bună. Numai feres, te-te s, i tu să nu care cumva să vorbes, ti
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ceva despre mine de fat, ă cu bărbatu-său. Mihăit, ă este
foarte abătut. Nu s, tiu de ce. Are probabil un mare foc
pe suflet, pe care nu-l spune însă nimănui. T, ăpus, Nico-
lae s, i-a cumpărat o ghitară stras, nică. Altceva nou nu mai
am ce-t, i spune. Fii pe pace, la toamnă n-am să te fac de
rus, ine. Al tău prieten care te dores, te, Bucu” {{*}} Acasă la
noi toată lumea a fost mobilizată. Mama, Lina s, i Năstase
lucrează de zor. Se prepară murăturile familiei pentru
iarnă s, i bagajele mele pentru Bucures, ti.

Când mă gândesc ce prost am să mănânc la pension,
m-apucă groaza.

Totus, i, n-am ce face. Trebuie să plec. Profesorul de
limba română m-a trântit s, i de data asta!... Salvarea mea
nu e decât pensionul din Bucures, ti, unde pot face două
clase într-un singur an. Altminteri îmi ia înainte s, i Mihăit, ă,
s, i Chiostec, s, i T, ăpus, . De Cotan nu mai vorbesc, fiindcă
băiatul prefectului nu umblă numai pe picioarele lui, ca
noi ceilalt, i.

Iată-mă dar gata de plecare... Curios lucru. Când ple-
cam la Slatina, parcă era altfel. Când pleci, es, ti totdeauna
emot, ionat. Dar emot, iile pentru plecarea mea la Bucures, ti
sunt cu totul altfel decât cele de până acum. Omul s, tie
când pleacă... Când se întoarce, numai Dumnezeu s, tie.
Când plecam la Slatina, s, tiam cel put, in unde mă duc. Mă
duceam la vie, la mama-mare, la Stelut, a. La Bucures, ti,
însă, n-am mai fost niciodată. Nu s, tiu cum o fi pe-acolo.
Nu cunosc pe nimeni, s, i nu s, tiu dacă cineva o să vrea să mă
cunoască s, i pe mine. La Pites, ti, unde se cunoas, te toată lu-
mea, s, i tot sunt persoane care când se întâlnesc pe stradă,
în loc să-s, i vorbească, îs, i întorc capul în altă parte.

Dar la Bucures, ti?... Bănuiesc însă că la pension trebuie
să fie zgomot s, i lumină multă, nu ca la noi la liceu, linis, te
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s, i întuneric...
Mama, care de câtva timp e cu mine de o gravitate pon-

tificală, parcă a uitat că sunt copilul ei. A început să-mi
zică „domnule” s, i să mă facă răspunzător de toate neplăce-
rile familiei. Eu sunt vinovat de tot ce s-ar întâmpla. De ce
oare? Nu s, tiu. As, a vrea mama. Eu sunt vinovat, bunăoară,
că mama-mare a fost bolnavă de reumatism astă-iarnă,
că în anul acesta n-o să avem recoltă bună la vie s, i că pe
Cioban a trebuit să-l împus, te fiindcă turbase. Dar vina
mea cea mare este că, în vara asta, Stelut, a, în loc să stea la
Slatina ca de obicei, s-a dus la Govora, unde bărbatu-său a
prins-o cu Cotan, care este prieten cu mine.

A, nu!!... Până aici. Mie personal nu-mi recunosc decât
o singură mare vină: corigent, a la limba română. Atât, s, i
nimic mai mult. Pentru toate celelalte neplăceri familiare,
să facă bine să răspundă fiecare autor în parte.

Păt, ania lui Cotan mă amuză. As, tept să-l văd, ca să
râd de el. Cotan a mâncat s, i bătaie. Pe mine profesorul
de limba română m-a lăsat corigent numai. S, i când mă
gândesc că numai Kety e vinovată!...

Acelas, i lucru trebuie să se fi întâmplat s, i cu Cotan.
Sunt sigur. Vinovată trebuie să fie numai Stelut, a!... Bine
că scap de ea s, i nu mai vine cu mine la Bucures, ti!... Să
s, tie mama că Stelut, a l-a îns, elat pe Georgică cu mine, încă
de astă-vară, m-ar da afară din casă. Nu m-ar mai lăsa
să urmez liceul. M-ar trimite la cizmărie... Acolo nu sunt
examene.

Faci cum vezi cu ochii, nu cum scrie la carte. Clientul
ît, i explică ce-i place lui s, i tu faci as, a cum ît, i spune el. Apoi,
dacă-i place, bine — plătes, te s, i pleacă mult, umit... Dacă
nu, pleacă supărat. S, i atâta tot...

Client, i as, a, slava Domnului, sunt destui în oras, ... Până
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acum, nu am auzit încă să fi murit vreun cizmar de foame.
De dragoste, însă, pot, i muri, oricine ai fi. Mihăit, ă,

bunăoară, o să moară de dragoste. Dar de dragoste sau de
foame, este acelas, i lucru.

Dragostea ît, i taie pofta de mâncare. S, i Mihăit, ă, care
abia are ce să mănânce, de când iubes, te pe fata prefec-
tului, aproape nu mai mănâncă deloc. Când l-am văzut
ultima oară, mi-a destăinuit că dacă Lizica se mărită, el se
omoară.

Nu s, tiu cum o fi când iubes, ti ca Mihăit, ă, dar să te
omori din dragoste trebuie să fie cu adevărat un lucru
grozav.

Doamne, Doamne!... Ai milă de bietul Mihăit, ă, că eu
nu mai am ce să-i fac. {{*}} Pensionul nostru este o har-
dughie lungă de nu se mai sfârs, es, te. T, ine dintr-o stradă
până-n alta. Una este Calea Mos, ilor, alta este strada Vân-
tului. Format din mai multe corpuri de clădiri vechi, legate
între ele prin coridoare de scânduri cu geamlâc s, i stres, ini
late de tinichea, pensionul nostru feres, te 147 de elevi (65
interni s, i 82 externi) de soare, de ploaie s, i chiar de bolile
lumes, ti, pentru care mai există o încăpere numită „infir-
merie”. De infirmeria pensionului, însă, nu profită decât
internii. Externii se caută în oras, . În mijlocul acestor clă-
diri, se deschid două curt, i spat, ioase, una cu aparatele de
gimnastică s, i alta cu frânghiile pentru uscat rufele, s, i o
mult, ime de alte colt, uri separate, pe unde lumina soare-
lui n-a pătruns încă. Oficial se intră s, i se iese prin Calea
Mos, ilor, pe unde trece s, i tramvaiul cu cai care duce la gară
s, i la Obor. Prin strada Vântului se trage numai „la fit”.

Peste drum de pension este ospiciul de nebuni al doc-
torului Sutzu.

Vecinătatea asta ne convine de minune s, i nouă, elevi-
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lor, s, i celor doi directori — unul de studii s, i altul adminis-
trativ. Vecinii nu s, tiu niciodată cine face gălăgie. Nebunii
de la pension sau nebunii de la doctorul Sutzu.

O lume nouă! O lume pe care n-o cunos, team încă, pe
care o văd pentru întâia oară, nu cu ochii mei liberi, ci
printr-un ochean de panoramă.

Văd lucruri frumoase s, i lucruri oribile. Mă întreb, însă,
dacă ce văd este adevărat. Nu cumva lumea asta nu este
decât o simplă senzat, ie a mea? Mi-e teamă că ea nu există
decât în emot, ia exageratelor mele impresii de provincial
venit pentru prima dată la Bucures, ti.

Pe zi ce trece, caut să mă acomodez tot mai mult cu
lucrurile din jurul meu, cu oamenii de pe aici s, i cu obi-
ceiurile lor, de care sunt cu totul străin. Toate sunt noi.
Not, iunea exactă a cuvântului „noutate” abia acum o ca-
păt s, i eu. Noutatea lor mă umiles, te parcă. Încep să mă
depreciez eu singur. Noutatea din jurul meu îmi scoate în
evident, ă toate potecile vechi, cu care familia s, i profesorii
de la liceu îmi cârpiseră personalitatea fiint, ei mele. La
Pites, ti mă socoteam superior tuturor colegilor, chiar s, i lui
Mihăit, ă. Aici, însă, mă simt mic, mic de tot, as, a de mic,
că eu însumi am nevoie de un microscop ca să pot vedea
exact ce sunt.

Să s, tie mama unde m-a dus, s, i-ar smulge părul din cap.
Sacrificiul ei ar fi inutil. La fel au făcut s, i femeile din Car-
tagina. S, i-au tăiat părul ca să facă arcuri de luptă contra
romanilor. Victoria, însă, a rămas de partea celor pornit, i
să cucerească lumea toată cu pret, ul propriei lor înfrângeri.
Cei care-s, i apărau numai vechimea cetăt, ii s, i averile ei pu-
trede au fost învins, i definitiv s, i pentru totdeauna de către
cei cărora li se părea că n-au destul.

Simt nevoia să mă revărs s, i eu ca un fluviu pe toată
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întinderea ambelor mele maluri, până unde se poate vedea
cu ochii. Îmi dau seama, însă, că n-am apă suficientă în
albie. Deocamdată nu sunt abia decât un fluviu la izvorul
lui. Nu s, tiu cât va mai trebui să merg până să mă arunc
s, i eu în mare. Dar ce trebuie să fie marea, când celelalte
fluvii din jurul meu sunt as, a de mari, că mă înspăimântă...

Tot, i colegii mei sunt mai bătrâni decât mine. Chiar s, i
cei din clasele mai inferioare. Majoritatea lor au mustăt, i
s, i unii chiar barbă.

Cât, iva sunt chiar mai bătrâni decât profesorii. La pen-
sion, însă, poate oricine învăt, a carte. Aici nu se cere vârstă.
Se cer bani. La liceele statului se învat, ă gratuit. De altfel,
pentru cât învăt, asem eu, ar fi fost păcat să mai s, i plătesc.

Aici, s, coala se confundă cu viat, a. Pedagogul de filozo-
fie pretinde numai că una o întreges, te pe cealaltă. S, coala
ît, i dă posibilitatea să-t, i trăies, ti viat, a complet. Viat, a unui
analfabet este o simplă existent, ă, s, i atâta tot — un fel de
petit, ie pe care o pui la dosar după ce ai luat act de ea. Nu-i
dai nici un curs oficial. Viat, a nu-i decât continuarea s, colii,
dar fără profesori. Cărt, ile sunt de ajuns. O carte bună,
după ce ai sfârs, it s, coala, o păstrăzi ca s-o foloses, ti s, i în
viat, ă. Sunt cărt, i, însă, în care filele nu sunt amândouă la
fel. Pe una e scris ce trebuie să învet, i în s, coală, iar pe alta
ce se cade să faci în viat, ă. S, i viat, a este marea în care o
să ne vărsăm cu tot, ii, sub formă de fluvii, apa pe care am
pompat-o din fântâna s, coalei. La Pites, ti, apa era sălcie,
aici este amară.

Apa dulce este în altă parte. Dar din apa asta n-avem
încă voie să bem, până ce fiecare din noi nu vom deveni
filtrul propriei noastre băuturi...

Intendentul pensionului, care mă prives, te cu milă,
fiindcă sunt mai mic s, i mai slăbut, decât alt, ii, mă ia într-o
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zi la o parte s, i mă întreabă:
— Dumneata trebuie să fii atins la plămâni. Poate că

n-ar fi bine să bei apă din fântână... Nu vrei să bei apă
minerală la masă?... Pot, i să plătes, ti un supliment?...

— Nu s, tiu, domnule intendent... Dar să-mi dat, i voie
să-i scriu mamei.

Mamei însă nu i-am scris, fiindcă nu vream s-o alar-
mez. Dar nici apă minerală n-am băut, fiindcă începuse să-
mi placă apa de la pension. {{*}} Părintele Simion, subdi-
rectorul pensionului, este lung s, i subt, ire, cu obrajii mâncat, i
de vărsat negru s, i cu barba năclăită s, i retezată scurt, ca o
bidinea de spoit latrinele. Poartă cizme, dantură de aur,
ochelari negri pe după urechi s, i, în loc de potcap, pălărie
moale cu borduri late. Când l-am văzut pentru prima oară,
mi-am adus aminte că t, ăranii îs, i apără semănăturile cu
nis, te prăjini pe care le îmbracă în t, oale omenes, ti s, i de care
se sperie până s, i ciorile. Nu s, tiu dacă părintele Simion
slujes, te la vreo biserică sau dacă mai este profesor s, i la
alt liceu din Bucures, ti. La noi, însă, în afară de funct, ia sa
administrativă, mai predă oficial religia pentru cei cât, iva
elevi din cursul inferior s, i, facultativ, morala cres, tină, pen-
tru cei din cursul superior.

Ziua sau noaptea, programul activităt, ii sale este tot-
deauna acelas, i.

Părintele Simion veghează, supraveghează s, i la nevoie
chiar spionează. S, tie tot ce se poate s, ti. S, tie tot ce s-a
făcut, ce era să se facă sau ce n-are să se mai facă. S, tie
chiar lucruri despre care n-a fost niciodată vorba.

Sfint, ia-sa, însă, lucrează, ca în Evanghelie — numai
cu ochii s, i cu urechile. Înregistrează tot s, i nu pierde nimic
din ce se poate păstra.

Se ascunde pe după us, ile deschise s, i prives, te prin ga-
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ura celor închise.
Se furis, ează prin colt, urile întunecoase ca să poată

trage cu urechea la ce nu se poate vedea s, i oftează cu la-
crimile în ochi când vede că elevii duc lipsă de câte ceva.
Elevii sunt copiii săi adoptivi, iar el părintele spiritual al
acestei întregi colect, ii de manuscrise nepublicate încă.
Contactul cu elevii nu-l pierde niciodată. Îi cercetează me-
reu s, i cu de-amănuntul, fie că sunt în clasă cu profesorii,
fie că sunt în recreat, ie cu pedagogii, fie că sunt la masă
cu intendentul, fie că sunt în dormitor cu... „Tatăl nostru
carele es, ti în ceruri”...

Părintele Simion este îngerul păzitor al pensionului
s, i protectorul unei as, a-zise madame Mary, care îngrijes, te
de rufăria elevilor interni.

Madame Mary este o femeie între două vârste, brună
s, i durdulie.

Vorbes, te frant, uzes, te s, i fumează t, igări fără carton, pe
care s, i le rulează singură. Amănuntele astea le s, tim de
la elevii mai vechi. Noi, care abia am venit, n-o vedem
aproape deloc, des, i mănâncă s, i doarme în pension ca s, i
noi. Toată ziua însă lucrează la subsol, îmbrăcată într-o
bluză lungă s, i albă, ca infirmierele de la spital. Madame
Mary este singura noastră soră de caritate. Ne cârpes, te
ciorapii s, i ne coase nasturii la cămăs, i s, i la izmene.

Peste zi, însă madame Mary primes, te s, i vizite. A merge
în vizită la subsol înseamnă a consuma cu plată o dulceat, ă
sau o cafea turcească.

La pension nu ni se dă la masă decât joia compot de
prune sau marmeladă, dimineat, ă prăjituri de casă s, i în
fiecare dimineat, ă cafea cu lapte s, i apă. Proviziile cu care
venisem de-acasă se sfârs, iseră; iar în oras, nu era chip să
cumpărăm altele, fiindcă „banda neagră“ ni le fura, cum
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prindea de veste. Des, i se făcuseră cercetări severe în tot
pensionul, nu se putese afla cine face parte din această
bandă neagră. Unii elevi pretind că s, eful bandei este chiar
subdirectorul s, i că madame Mary ne vinde, sub formă de
consumat, ie suplimentară, chiar propriile noastre provizii.
Eu însă nu cred nimic din tot ce se spune. Părintele Si-
mion este o cinstită fat, ă bisericească mai presus de orice
bănuială, mai ales în lipsă de probe. Cât despre madame
Mary, să nu mai vorbim. Pe o femeie as, a de drăgut, ă ai fi
iertat-o chiar dacă t, i-ar fi vândut consumat, iile întreit de
cum le plătises, i tu la prăvălie.

De când sunt intern, n-am ies, it în oras, decât de două
ori. Nu bănuiam că am să mă obis, nuiesc as, a repede să
trăiesc ca păsările în colivie, numai între patru ziduri. La
drept vorbind, însă pensionul nostru are vreo sută de zi-
duri, dacă socotes, ti cele s, apte clase pentru cursuri, patru
dormitoare, două săli de mâncare, infirmeria s, i toate cele-
lalte încăperi ale întregii clădiri. Dar toate la un loc nu fac
nici cât grădina publică din Pites, ti.

Am fost să văd s, i eu Cis, migiul. Numai lume proastă.
Servitoare, soldat, i, covrigari s, i bragagii.

La Pites, ti, în grădina publică, venea numai lume bună.
Fostul meu profesor de limba română trebuie să fie acum
pe terasa bufetului. De data asta, însă, pe cine o mai spi-
ona?... Ce obicei urât!... Dar parcă aici nu ne spionează
la fel părintele Simion?... Oare as, a o să fim spionat, i toată
viat, a?... La Pites, ti, cauza era Kety; aici, la Bucures, ti cauza
e madame Mary.

Bibit, ă Colt, escu, un coleg al meu de la Ros, iorii-de-Vede,
care sare gardul din strada Vântului aproape în fiecare
noapte, mi-a spus că madame Mary ar fi amanta părintelui
Simion, care este văduv. Iată însă un lucru pe care nu-l pot
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crede. Se poate preot cu amantă? S, i afară de asta, eu s, tiu
că un om cu oarecare pozit, ie socială nu trăies, te cu amanta
în aceeas, i casă; o t, ine la mahala. Ce-ar fi, bunăoară, dacă
un căpitan de vapor ar călători cu amanta lui tot timpul
în cabină? După zile întregi de plutire, numai între cer s, i
apă, marinarii s-ar putea revolta s, i i-ar lua amanta, dacă
nu chiar s, i comanda. La noi la pension, însă, chiar dacă ar
fi as, a, părintele Simion n-are de ce se teme.

Cine-ar îndrăzni să se atingă de amanta subdirectoru-
lui?...

Iată prima scrisoare ce-o primesc, de când sunt în
Bucures, ti, de la Cotan: „Dragă Bucule, Tu ce mai faci,
că eu fac la fel după cum s, tii s, i tu. La noi cursurile au
început de-acum o lună, dar eu nu m-am dus încă la s, coală,
fiindcă m-a învoit domnul director din cauza nunt, ii Lizicii.
Cumnatu meu mi-a făcut cadou un ceas cu cadranul pătrat
care se poartă la mână. Este foarte practic, fiindcă pot, i
vedea ce oră este, fără să te prindă profesorul. Cred c-ai
auzit de isprava lui T, ăpus, , fiindcă s-a scris s, i în ziare. Pe
voi vă lasă profesorii să citit, i ziare?... S, tii că ghitaristul
nostru, săracul, a păt, it-o de-a binelea. Tată-său, frizerul,
l-a dat afară din casă, iar noi l-am dat afară din liceu. Nu
se putea altfel. Dar s, tii de ce? Ascultă, c-ai să mori de
râs. A spart tejgheaua frizeriei s, i i-a furat lui tată-său 600
de lei, pe care i-a dat unei ghitariste din Târgul din Vale,
una, Margareta, cu care se încurcase mai demult. Tu s, tiai
lucrul ăsta? O cunos, teai? Se spune c-ar fi fost nostimă.
As, fi vrut s-o cunosc s, i eu, dar acum nu se poate, fiindcă
este închisă la penitenciar. T, ăpus, a fost închis s, i el, dar lui
i-au dat drumul, fiindcă s-a dovedit că autorul principal
al furtului a fost ea. Am auzit că T, ăpus, o să vină s, i el la
Bucures, ti, la un frate al mă-sii, care t, ine birt pe cheiul
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Dâmbovit, ei. Vezi, dacă te întâlnes, ti cu el, scrie-mi s, i mie.
Spune-i că m-am interesat de soarta lui s, i să mă ierte că
nu i-am putut împrumuta 100 de lei, după cum îmi ceruse.
Eu însă mi-am cheltuit tot, i banii ce-i aveam de acasă la
Govora. Păcat c-ai plecat din Pites, ti tocmai acum! Ai fi
putut vedea pe vară-ta mai des, fiindcă bărbatu-său a fost
mutat la liceul nostru. M-a rugat ea să stărui pe lângă tata
s, i, cum l-am găsit într-o zi bine dispus, s-a făcut. Să s, tii
însă că suntem foarte îngrijorat, i din cauza lui Mihăit, ă,
care a dispărut de câteva zile s, i nu se găses, te nicăieri. Îl
caută polit, ia pe capete, dar degeaba. S, i Chiostec, la fel.
N-a mai venit nici el la s, coală de când a plecat din nou
la Meris, ani, după scandalul pe care l-a făcut pe strada
S, erban-Vodă. A prins-o pe Anis, oara cu asistentul de la
farmacia lui Weinhold.

As, a e că nu s, tiai nici lucrul ăsta? Altceva ce vrei să-t, i
mai spun, că pe la noi nu mai e nimic nou. Te îmbrăt, is, ează
cu drag prietenul tău care nu te iută, Cotan”.

Noutăt, ile astea mă întristează. Le trăiesc prin ceat, ă s, i
de la as, a mare depărtare, că parcă as, fi orbit peste noapte
s, i acum nu mai pot merge decât dus de mână de cineva.
Cotan cel put, in îmi poate spune lucruri de care mi-aduce
aminte cu drag s, i astăzi încă. Dar eu?... Eu ce-i pot spune
lui Cotan, care nu cunoas, te nimic din ce este pe-aici?...

Bietul T, ăpus, !... Bietul Chiostec!... Bietul Mihăit, ă!...
Numia Cotan n-are să pată niciodată nimic. Dacă a

reus, it el să se aranjeze s, i cu bărbatul Stelut, ei, nu-i mai
poate fi teamă de nimic în viat, ă. Cotan este cel mai fericit
om de pe lume. As, a a fost născut el să fie... Norocul lui!...
{{*}} Mama mi-a trimis 50 de lei să am de cheltuială. Fi-
indcă s-a aflat în tot pensionul că am bani, de frica „bandei
negre” m-am dus la madame Mary s, i-am rugat-o să mi-i
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păstreze ea.
Până atunci nu prea stătusem de vorbă cu dânsa. N-

avusesem încă ocazia. De data asta, însă, vorbim ca s, i cum
ne-am fi cunoscut de ani de zile. Cu cât o privesc mai de-
aproape, începe să mă supere faptul că toată lumea îi zice
„madame”, ca s, i cum ar fi o femeie bătrână.

Madame Mary este încă tânără s, i zglobie ca un pit, igoi.
Are ceva s, i din Margareta, s, i din Kety. Ba, dacă mă uit mai
bine la ea, aduce din profil s, i cu Stelut, a. Atât doar că este
brună. Madame Mary este cea mai reus, ită combinat, ie a
celor trei femei pe care le cunoscusem până atunci mai
intim. Parcă este o ret, etă medicală pe care farmacistul a
preparat-o cu dozele la miligram. Dacă nu mi-ar fi teamă
de subdirector, mai c-as, sorbi-o dintr-o dată. Se spune că
doctoriile, dacă nu le bei după prescript, ia medicului, te
pot omorî. Madame Mary, însă, nu cred să fie capabilă să
omoare un om ca mine. Prea e drăgut, ă s, i părintele Simion
prea e „spaima ciorilor”.

Sâmbătă seara, tot, i elevii cu note bune s, i fără pedepse
disciplinare avem voie să ies, im în oras, în compania pe-
dagogului de serviciu. Pedagogul însă nu merge cu noi
decât până la primul colt, de stradă. De-aci încolo, fiecare
din noi pornes, te unde-i place. De obicei, mergem la tea-
tru, la galerie, unde avem reducere de pret, . Când avem
parale mai multe, mergem la cafenea sau la varieteu. Unii
se duc chiar în „Crucea de piatră“. Eu, însă, n-am fost
niciodată până acolo. Bibit, ă Colt, escu m-a dus la un local
mai convenabil de pe Calea Victoriei. Îi zice „Lahovary”.

Astă-seară, fiindcă este sâmbătă, trebuie să ies ca de
obicei în oras, .

Am o poftă de petrecere cum n-avusesem încă de când
eram la Bucures, ti. Mi-e dor de ceva nou... În noaptea asta

293



am de gând să descopăr America!...
Mă duc deci la madame Mary să-i cer un pol din cei 50

de lei pe care-i dădusem să mi-i păstreze. La Bucures, ti, pe
vremea aceea, un pol era de ajuns pentru orice expedit, ie
nocturnă.

Nadame Mary e singură. Stă pe marginea patului s, i
face o pasent, ă.

Cum mă vede, nu mai as, teaptă să-i spun de ce-am
venit s, i-mi strigă veselă:

— Uite s, i pe crai de tobă, pe drum de seară, mânca-l-ar
maica...

Craiul de tobă probabil că eram eu. Până atunci nu-mi
dăduse nimeni în cărt, i ca să s, tiu de ce culoare sunt. Numai
Kety încercase să-mi ghicească o dată în palmă. Ce-a ies, it,
însă, mai bine nu mai ies, ea. Am rămas corigent la limba
română!...

Când aude de ce-am venit, madame Mary se întris-
tează s, i, de necaz, azvârle cărt, ile pe scânduri. Apoi se
scoală, se apropie încet de mine, mă prives, te cu compăti-
mire s, i-mi vorbes, te cu intonat, ii muzicale, ca s, i cum ar fi
învăt, at de la părintele Simion să citească în Evanghelie.

— Bine, maică... s, i dumneata?... Se poate?... Asta n-as,
fi crezut-o pentru nimic în lume! Ce-o să zică mămit, ica
dumitale când o auzi că-t, i cheltuies, ti banii noaptea cu der-
bedeii?... Nu te mai lua după ei, că-i păcat de Dumnezeu...
Ăs, tia au să ajungă în pus, cărie cu tot, ii... Pe ăs, tia n-ai să-i
vezi la Universitate cât o fi lumea...

Apoi, după ce se încredint, ase că cuvintele ei au făcut
oarecare impresie asupra mea, începe să mă mângâie us, or
pe sub bărbie s, i continuă:

— Nu zic să nu te distrezi s, i dumneata ca orice băiat
tânăr... Dar cum?... Mai există, slava Domnului, s, i alte
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distract, ii... Uite, dacă vrei, vino mai târziu pe la mine, că
nu e nimeni la pension... Să mă crezi că s, i mie mi-e urât să
stau singură închisă la subsol... Bem o cafelut, ă cu caimac
s, i facem un ecarté în doi...

Prăjina îmbrăcată în t, oale omenes, ti se ridică parcă
amenint, ătoare din mijlocul unui lan de grâu... Aveam
impresia că subdirectorul trebuie să fie ascuns după dulap
sau sub pat.

Madame Mary, însă, parcă-mi ghicise gândul:
— Nu t, i-e teamă, că nu te vede nimeni. Părintele Si-

mion e dus la Bolintinul-din-Vale, unde are de făcut un
parastas mâine dimineat, ă.

Madame Mary mă convinsese. Nu i-am mai cerut nici
banii, nici alte amănunte asupra vizitei mele nocturne s, i
secrete. I-am promis numai că vin. S, i am venit. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

După miezul nopt, ii, când ceilalt, i elevi începură să
sosească la pension, m-am urcat s, i eu în dormitor. La
despărt, ire, madame Mary nu mi-a dat de cheltuială pen-
tru a doua zi, duminică, decât 10 lei. Restul îl oprise ea.
{{*}} Într-o dimineat, ă, după plecarea profesorului de fran-
ceză din clasă, un coleg îmi întinse un jurnal, pe care până
atunci îl citise pe furis, , sub bancă:

— Mă, tu care es, ti din Pites, ti, ai citit sinuciderea de
la voi?... Ia te uită s, i tu... Un elev de la liceu... Auzi că s-a
spânzurat într-o pădure.

Mihăit, ă!... S-a sinucis Mihăit, ă!... A murit Mihăit, ă!...
Mă podides, te plânsul... Plâng cu hohot. Plâng ca nici-

odată în viat, ă...
Elevii se strâng înduios, at, i în jurul meu s, i mă întreabă:
— Îl cunos, teai?... Cine era?...
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— Premiantul întâi din toate clasele. S, i fiecare în-
cepe să comenteze „faptul divers” care — des, i petrecut
la Pites, ti — devenise de actualitate s, i în pensionul nostru
din Bucures, ti.

— Săracul!... Dumnezeu să-l ierte.
— Eu credeam că e vreunul care rămăsese repetent...
— Auzi, domnule... Premiant întâi să se sinucidă!...
— Dar tu, care l-ai cunoscut, nu bănuies, ti de ce s-a

sinucis? Nu s, tiam dacă din sus din cer, de-acolo unde se
afla în clipa aceea, Mihăit, ă îmi dă voie să destăinuiesc
unor necunoscut, i secretul sinuciderii sale. Totus, i, fără
să-mi dau seama de gravitatea delat, iunii mele, îngânai cu
vocea bâlbâită:

— Din dragoste!... În clasă se făcu linis, te deodată. Tot, i
elevii încremeniseră pe loc.

Parcă erau portretele suveranilor din perete.
Singur Bibit, ă Colt, escu îs, i agită mâinile furios prin aer,

ca s, i cum ar fi vrut să se scape de o povară inutilă. Apoi
strigă în gura mare:

— Auzi motiv!... Să se sinucidă de dragoste... Dobito-
cul!... {{*}} Seara primesc altă scrisoare de la Cotan. „Dragă
Bucule, Ît, i anunt, o mare nenorocire, care ne-a îndurerat
pe tot, i. Mihăit, ă s-a sinucis. L-au descoperit abia după
zece zile, spânzurat de craca unui copac la Trivalea. Dacă
toamna n-ar fi scuturat frunzele, putea polit, ia să-l caute
mult s, i bine, că n-ar fi dat de el nici astăzi. Toată lumea
de la noi este dezolată s, i revoltată. Închipuies, te-t, i că hot, ii
îi furaseră hainele s, i ghetele, as, a că l-au găsit aproape gol,
numai în cămas, ă. Pe mine m-a impresionat s, i mai mult
lucrul ăsta, fiindcă era o cămas, ă pe care i-o dădusem eu,
din cele pe care nu le mai purtam.

Tu s, tii cât de mult îl iubeam noi s, i cum căutam să-l
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ajutăm pe cât ne era posibil. Directorul a dat ordin să
se scoată în balconul liceului steagul de doliu. La înmor-
mântarea lui a fost foarte multă lume, nu numai elevi, dar
s, i profesori. În ziua aceea nu s-au t, inut cursuri la nici
o s, coală din Pites, ti. La cimitir a vorbit dirigintele clasei
noastre, profesorul de limba greacă, s, i Chiostec. Profeso-
rul a vorbit put, in s, i fără emot, ie. N-a spus decât că era un
elev silitor, s, i atâta tot. Discursul lui n-a plăcut nimănui.
Chiostec însă a vorbit mai mult s, i foarte frumos. Eu cred
că-i făcuse cineva discursul. Prea era frumos! Păcat că
n-ai fost s, i tu aici cu noi. Dacă ai fi vorbit tu, discursul
tău ar fi fost cel mai frumos. Acum, în bancă, i-am luat eu
locul lui Mihăit, ă. În locul meu stă Chiostec, în locul tău,
Popescu Virgil, care s-a întors la noi la liceu, s, i în locul lui
Chiostec, Baruch David, pe care l-a mutat din fundul clasei
noul profesor de limba germană, ca să aibă cu cine vorbi
nemt, es, te la curs. Iartă-mă că nu-t, i scriu mai mult, dar
sunt as, a de mâhnit, că nu-mi arde să-t, i spun s, i alte noutăt, i.
Apropo. S, tii că Stelut, a este acum la Pites, ti? Bărbatu-său
este un om foarte cumsecade. Când ne întâlnim pe stradă,
se plimbă cu mine la brat, . Mamă-ta, însă, nu s, tiu de ce o
fi supărată pe mine. Am salutat-o s, i nici n-a vrut să-mi
răspundă. Al tău prieten care te dores, te s, i as, teaptă să te
vadă cât mai curând, Cotan”.

As, adar, Werther a existat cu adevărat. Când l-am citit
pentru prima oară la vie, în pătuiagul din vârful nucului,
nu-mi dădeam seama ce înseamnă o suferint, ă din dra-
goste. Îl citeam doar cu ochii, după cum noaptea, tot cu
ochii numai, mă uitam la stele, s, i nu bănuiam că fiecare
din ele este tot as, a de mare ca s, i pământul nostru.

Mihăit, ă, Mihăit, ă!... Fie-t, i t, ărâna us, oară, ca s, i sufletul
tău, pe care Lizica nici nu l-a simt, it când i l-ai fluturat prin

297



fat, a ochilor. {{*}} Iar am păt, it-o. Părintele Simion m-a
prins cu madame Mary în odaia ei de culcare... Acum sunt
dat în consiliul profesoral, ca să fiu eliminat din pension
s, i din toate liceele din t, ară.

Când o auzi mama s, i familia, s-a sfârs, it cu mine. Mai
bine mă omor mai înainte ca să afle de noua rus, ine ce
le-am făcut.

Ce gură blestemată a avut s, i Kety asta!... Ea mi-a spus
întâia oară: „să-t, i fie rus, ine să mai dai ochii cu lumea”. S, i
iată că as, a s-a s, i întâmplat. În tot pensionul nu se vorbes, te
decât de păt, ania mea. Degeaba protestez eu că nu-i ade-
vărat. Nu vrea nimeni să mă creadă. S, i doar de data asta
nu mă dusesem la madame Mary decât să-i cer o batistă
curată. Tot, i băiet, ii îs, i bat joc de mine. Fiecare face pe
socoteala mea câte o glumă care mă doare. Singur Bibit, ă
Colt, escu îmi spune să n-am nici o grijă, că la fel s-a mai pe-
trecut s, i în alt, i ani. Au mai fost prins, i s, i alt, i băiet, i în odaie
la madame Mary s, i nu i-a dat nimeni afară din s, coală...
Nu s, tiu dacă este adevărat ce-mi spune Bibit, ă. Dar când
mă gândesc ce are să fie când o să dau ochii cu directorul,
mi se taie picioarele. De m-ar judeca mai repede, să s, tiu
barim s, i eu din vreme ce trebuie să fac.

— Doamne, Doamne!... Rău e când ît, i plac femeile...
Mihăit, ă s-a sinucis fiindcă iubea pe Lizica. Pe mine mă dă
afară din s, coală fiindcă mă place madame Mary... Parcă eu
sunt vinovat!... Eu am adus-o în pension?... Până nu mi-a
spus ea, eu habar n-aveam că sunt crai de tobă... Bine-i
spunea Kety mamei:

— Băiatul ăsta o să iasă crai mare, nu glumă! Are
strungăreat, ă... {{*}} Uf!... Am scăpat... Bun e Dumne-
zeu!... Minunea asta numai Dumnezeu o mai putea face.
De altfel, tot Dumnezeu m-a făcut s, i pe mine. El a vrut să
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fiu as, a cum sunt... Nu e vina mea că nu sunt altfel.
Parcă n-as, vrea să fiu s, i eu ca toată lumea? Dar s, i as, a

cum sunt, nu fac rău nimănui. Mă încurc numai s, i eu
cu ochii, pe ici, pe colo, s, i câteodată mă cam ia gura pe
dinainte... Dar altminteri nu cred să aibă cineva să se
plângă de mine.

Directorul m-a chemat în cancelarie. Era singur. Nu
s, tiu dacă era directorul de studiu sau cel administrativ.
Până atunci, nu văzusem pe nici unul din directorii pen-
sionului nostru.

Când am intrat, s-a uitat la mine încruntat, apoi, după
ce parcă m-ar fi gustat ca pe o prăjitură ce-i da de bănuit
că n-ar fi proaspătă, a început să zâmbească s, i mi-a zis
numai atât:

— Dumneata es, ti ăla?... Bravo!... Să-t, i fie de bine...
Dacă at, i fi tot, i as, a, mutăm pensionul în „Crucea de piatră“.

Pe urmă s-a uitat în catalog la toate notele de la înce-
putul anului, s, i-a mai aruncat ochii prin registrul pensio-
nului, unde sunt trecute contururile elevilor, s, i a tus, it de
trei ori.

Asta înseamnă că hotărârea fusese luată s, i mai rămâ-
nea să pronunt, e sentint, a.

— Bine... Să s, tii că te-am iertat... Scrie însă mă-tii să
mai trimeată încă 500 de lei... Văd că es, ti dător pentru
nis, te cheltuieli suplimentare.

Acum pleacă s, i vezi-t, i de treabă.
Bravo director!... S-audă fostul meu profesor de limba

română, n-are să vrea să creadă că există s, i astfel de oa-
meni pe lume. Ce-mi pasă mie de cei 500 de lei pe care
trebuia să-i plătesc pentru nis, te cheltuieli suplimentare,
pe care s, tiam bine că nu le făcusem?... Nu băusem nici
măcar la masă apă minerală, după cum îmi propusese
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intendentul.
Important însă era faptul că scăpasem!...
Doamne, Doamne!... Dă-i zile multe s, i fericire direc-

torului care m-a judecat...
Nu s, tiu ce i-am scris mamei, că n-a trecut nici o săp-

tămână s, i mi-a s, i trimis banii. Cum i-am primit, m-am
dus cu ei la director. De data asta, în cancelarie erau amân-
doi directorii. Cel care mă judecase mi-a luat banii fără
să-i mai numere s, i i-a băgat direct în buzunarul de la pan-
taloni.

Celălalt director parcă nici nu s, tia despre ce este vorba.
Când mă arăta cu mâna s, i-i spune cine sunt, amândoi
pufniră de râs:

— Ăsta e!... Ăla cu popa Simion... Apoi, adresându-se
mie, continuă: Ei?... Ce mai e cu madame Mary? Eu mă
ros, esc s, i răspund rus, inat:

— Nu e nimic, domnule director... Zău as, a!...
Directorul, însă, parcă s, tie ceva mai mult decât mine.
— Lasă, lasă, că ce e nu e rău... Numai că prea suntet, i

grăbit, i s, i voi... Ce dracu!... Doar suntet, i băiet, i tineri... Ce-
o să mai zicem atunci noi, ăs, tia, oameni bătrâni?... S, i până
la examen iar n-am mai dat cu ochii de nici unul din cei
doi directori. Cu părintele Simion, însă, am rămas mai
departe în aceias, i termeni buni. Parcă nu s-ar fi întâmplat
nimic. Dar nici pe la madame Mary n-am mai fost deloc
de-atunci. {{*}} Am trecut două clase într-un an. Ce us, oare
sunt examenele la pension!...

Aproape nici nu-t, i vine să crezi că dai examen. La
Pites, ti, parcă intrai într-o sală de operat, ie. La Bucures, ti,
parcă te plimbi cu muscalul la S, osea...

Cotan a trecut s, i el clasa. La toamnă, deci, o să ne
regăsim la Universitate.

300



Cotan vrea să urmeze dreptul. Eu as, vrea să urmez
literele.

Dar s, i „dreptul” s, i „literele”, e acelas, i lucru, când n-
ai tragere de inimă nici pentru unul, nici pentru altele.
Corigent, a la limba română mă plictisea ca cicatricea unei
răni vindecate, dar vizibile încă. Cicatricele rănilor mari
nu dispar niciodată.

Caut s-o conving pe mama că eu nu mai pot învăt, a
carte în t, ară.

Vreau să mă duc la Paris. Nu s, tiu exact ce aveam să
fac acolo. În orice caz, însă, la Paris, orice-as, fi încercat,
era să fie mai bine ca la Bucures, ti.

Parisul era marea în care fluviul năzuint, elor mele tre-
buia să se verse odată. Azi, mâine, n-avea nici o important, ă.
Mai curând, însă, ar fi fost mai bine. Mai târziu, fluviul
s-ar fi revărsat peste maluri s, i ar fi distrus poate ogoa-
rele din vecinătatea lui. De data asta simt, eam că în albia
sufletului meu curge apă destulă, să pot fi un fluviu adevă-
rat... Încântat de strălucitul examen pe care-l trecusem la
Bucures, ti, mama pare a începe să se înduois, eze tot mai
mult la rugămint, ile mele.

Până aci nu ne vorbeam decât în fraze scurte s, i exclamat, ii
de nedumerire s, i dintr-o parte, s, i din alta. Iată însă că,
într-o bună zi, mama resuflă cu satisfact, ie, dar s, i cu oare-
care îngrijorare:

— Bine... Du-te s, i la Paris... Dar să s, tii că n-am să-t, i
dau de-acum toată averea pe mână. Până la majorat o să-t, i
trimit lunar ce voi crede eu de cuviint, ă. De-aci încolo, pot, i
face cu banii tăi ce vrei... Eu nu mă mai ocup de tine...Dacă
o fi să ies, i om, bine... O să mă bucur s, i eu, ca oricare mamă
bună... Dacă nu, treaba ta... Cum ît, i vei as, terne as, a vei
dormi... Să s, tii, însă, că la mine acasă nu mai ai ce căuta...

301



Stelut, a, care a aflat că plec la Paris, se t, ine de capul
meu s-o iau s, i pe ea cu mine. La fel mă rugase altădată
s-o iau la Bucures, ti, s, i când colo... nemerise în brat, ele
lui Cotan, întâi la Govora s, i pe urmă la Pites, ti... Nu, nu...
Dacă nu mai poate trăi în t, ară, să-l roage tot pe Cotan să-i
mute bărbatul la Paris...

Eu, dacă plec, înt, eleg să rup definitiv cu familia. Fami-
lia e ca un cuib de cioară. Ît, i este de folos atât timp numai
cât nu pot, i zbura.

Dar după ce-t, i cresc aripele, adio!...
La Pites, ti, plecarea mea face oarecare senzat, ie. La

„centru” mai ales, este comentată cu aprindere. Cotan e
foarte trist că nu poate merge s, i el, mai ales că Lizica stă
la Paris singură de aproape un an.

Bărbatu-său s-a întors în t, ară, fiindcă avea de aranjat
nis, te afaceri cu mos, ia s, i mai ales cu politica. Pentru la
toamnă este anunt, ată o nouă remaniere ministerială. S, i
tatăl lui Cotan, care a mai pierdut trenul o dată, de data
asta vrea să-s, i aibă tot, i oamenii de încredere în jurul lui.

Kety, însă, suferă mai mult ca toată lumea. S, i Kety nu
suferă de necaz ca alt, ii. Suferă cinstit, fiindcă are suflet.
Îmi dau seama că oricâte neplăceri as, fi avut eu de pe urma
ei, tot Kety o să rămână cea mai dulce femeie din câte
cunoscusem până atunci. De când m-am întors la Pites, ti,
ne vedem aproape în fiecare zi. Nu s, tiu cum se face, dar
bărbatu-său iar s-a dus la Curtea-de-Arges, să ridice nis, te
puncte topografice. Încep să cred că topografia militară,
mai ales, nu este o specialitate pentru oamenii însurat, i...

Des, i ne vedem zilnic, de câte ori ne despărt, im, Kety
nu uită să-mi spună:

— Să nu pleci până ce nu mai vii o dată la mine... Dar
acest „o dată“ se repetă mereu, ca s, i cum n-ar mai fi să plec
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niciodată... S, i totus, i, voi pleca... Voi pleca curând, s, i Kety
o să mă vadă o dată cu sigurant, ă pentru ultima dată.

Simt în mine mândria unei cuceriri sigure. De câtva
timp, trăiesc numai în viitor. Trecutul mă dezleagă parcă
de t, ărmul la care nu acostasem decât în mod provizoriu.
Poporul a aflat că se pregătes, te o nouă expedit, ie spre nis, te
insule nestăpânite încă de nimeni, fiindcă nimeni nu s, tie
unde sunt, des, i toată lumea s, tie că sunt pline de aur s, i pie-
tre pret, ioase. S, eful acestei expedit, ii sunt eu. Toată lumea
mă cunoas, te astăzi. Femeile îmi surâd discret; bărbat, ii
mă salută până la pământ.

Eu însă trec înainte. Nu le acord nici măcar atent, ia
unui zeu fat, ă de bastarzii săi. Nu recunosc pe nimeni. Nici
unul nu se înrudes, te cu mine. Nici unul nu apart, ine rasei
mele. Eu sunt unic. În mine curge alt sânge. Sângele meu
se înrudes, te numai cu seva din trunchiul nucului din via
noastră de la Slatina, care are peste o sută de ani... Nu
vreau să-mi confund trecutul cu copilăria mea. Trecutul
mă îmbătrânes, te, mă deformează... îmi us, urează trupul
s, i-mi îngreuiază mintea... îmi înmult, es, te regretele s, i-mi
scurtează zilele... Copilăria, însă, mă păstrează intact ca
mumia unui rege egiptean îmbălsămat acum câteva mii
de ani, care surâde parcă s, i astăzi s, i întreabă pe cei din
jurul lui:

— Unde-mi este iubita mea?...
Iubita mea... Iubita mea!... Unde es, ti tu, oare, iubita

mea, s, i cine es, ti tu?... {{*}} La gară mă petrece mama,
Stelut, a cu bărbatu-său, Cotan s, i încă doi, trei prieteni
care au aflat că plec în ziua aceea. Pe peron zăresc s, i pe
Kety, care dispare însă imediat, ca s, i cum n-ar fi vrut să
dea ochii cu mine.

Mama plânge. Pe ceilalt, i îi impresionează mai mult
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lacrimile mamei decât plecarea mea...
As, a e când pleci. Te întrebi: „Oare cum e când pleci?”

S, i de câte ori pleci cu trenul, parcă nu-t, i vine să crezi că
tu tot pe loc rămâi. Tu nu pleci niciodată! Numai trenul
pleacă. Plecările sunt ca stâlpii de telegraf ce-t, i par că
fug pe dinaintea ochilor, des, i stau pe loc. Pământul nu
se mis, că niciodată sub pas, ii tăi, cu nimic din ce se află
pe el. S, i dacă pământul se învârtes, te în jurul soarelui, nu
se învârtes, te oare cu tine împreună?... Tu s, i cu pământul
facet, i un singur „tot”, s, i „totul” acesta rămâne vecinic pe
loc. Nimeni nu se schimbă s, i nimeni nu pleacă nicăiri.
Cu adevărat nu pleci decât atunci când mori. Or, eu plec
probabil să mă mai întorc...

Nu mai plânge, mamă, că nu pierzi nimic. De departe
ai să mă iubes, ti poate mai mult decât dacă as, fi rămas
acasă!... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trenul a plecat, s, i Pites, tii nu se mai văd. Dar s, i trenul,
s, i Pites, tii tot în cuprinsul României au rămas, România
tot din Europa face parte, Europa tot pe pământ se află s, i
pământul tot în spat, iu se învârtes, te. Nu s-a schimbat, dar,
nimic.

Mi-am schimbat numai eu pălăria de toate zilele cu o
s, apcă de voiaj, s, i atâta tot. Hainele sunt aceleas, i, fiindcă
la Paris haine îmi pot face mai bune s, i mai ieftine ca în
t, ară.

Hai să-mi scriu impresiile de drum...
Prima mea impresie este o surpriză. E poate singura

surpriză pe care un muritor n-o poate avea decât o dată în
viat, a lui. Kety este în tren cu mine... în vagonul meu chiar.
În ultimul moment, s-a hotărât să mă întovărăs, ească până
la Vârciorova, până la frontieră... Iată până unde merge
dragostea unei femei pentru mine. De dincolo de fronti-
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eră, ar trebui să înceapă dragostea mea pentru ea...
— Kety, Kety!... Es, ti nebună... Ce înseamnă lacrimile

astea? Fii cuminte...
Linis, tes, te-te...
— Nu pot, mon petit... nu pot... Simt că am să mor fără

tine...
Iartă-mă că-t, i spun lucrul ăsta abia azi... Dar nu l-am

simt, it decât în clipa când mi-am dat seama că pleci cu
adevărat... Mi-ai intrat în sânge ca un microb periculos.
Nu te mai pot scoate... Ăsta e adevărul... S-a sfârs, it cu
mine.

Lacrimile Ketyei mă înduios, ează mai mult ca lacrimile
mamei.

Mama, oricât m-ar iubi, s, tiam bine că n-are să mă
piardă. Kety însă, dacă mă iubes, te cu adevărat, mă poate
pierde oricând. Kety singură, dar, poate pierde ceva... . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slatina!...
Iată iar cineva care trebuie să plângă cu frunze mari s, i

ruginii plecarea mea. Nucul!... Nucul din via noastră, pe
care nu l-am văzut nici astă-vară, nici vara asta... Ce copil
ticălos!... Dacă nu rămâneam corigent la limba română,
era să fie poate altfel... Dar ce simt oare sub pleoape?... O
lacrimă? Cum as, a?... Am început să plâng s, i eu?... Da!...

Plâng pentru nucul pe care nu s, tiu când am să-l mai
văd...

Kety crede că plâng pentru ea. Amândoi plângem pen-
tru cineva... pentru ceva... S, i fiecare din noi nu ne plângem
decât pe noi îns, ine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Am convins pe Kety să se dea jos la Craiova, unde are o
soră măritată cu un judecător. În felul acesta, s, i-ar putea
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motiva plecarea neas, teptată de-acasă...
La Pites, ti, m-am despărt, it de mama... La Slatina, de

nuc... La Craiova, de Kety... La Vârciorova, mă despart de
t, ară!... {{*}} Sunt oameni cu care de multe ori stai de vorbă
fără să-t, i dai seama că vorbes, ti cu cineva. Cu cât ît, i spun
mai multe lucruri, cu atât parcă nu-t, i spun nimic. Ba pe
unii din ei cu cât îi simt, i mai aproape sufletes, te, cu atât îi
consider mai absent, i. Prezent, a lor face gol în jurul tău. Ei
nu mai sunt nimic. Tu es, ti totul.

De când călătoresc singur, însă, vorbesc mereu s, i nu-
mai cu cei care nu mai sunt de fat, ă. Vorbesc cu cei pe care
credeam că i-am lăsat în t, ară, dar acum îmi dau seama
că-i duc cu mine ca pe un supliment de bagaj, pentru care
trebuie să plătesc o nouă taxă. S, i sunt as, a de mult, i, că abia
încap în compartimentul meu!...

Surprizele se t, in lant, . Prima a fost când am dat cu
ochii de Kety în tren. A doua, când m-am pomenit cu tot, i
ceilalt, i dând năvală peste mine. Ce-am să mă fac oare
cu atâta mult, ime de oameni de care n-am nevoie?... Pe
Kety, cel put, in, am reus, it s-o conving să se coboare la Crai-
ova. Pe aces, tia, însă, n-am să-i pot coborâ nicăiri. Îi simt
înghemuit, i în mine s, i pe mine resfirat în ei tot, i. Nu mă pot
atinge de nici unul din ei, fiindcă ar trebui să încep mai în-
tâi cu mine. Or, eu trebuie să merg înainte... S, i ei, care s, tiu
lucrul acesta, îs, i valorifică dreptul să mă însot, ească fără
nici o condit, ie. Cu ce put, in lucru se mult, umesc! Altceva
nu-mi cer nimic. Nici mâncare, nici băutură, nici odihnă,
nici bani... Îmi cer numai partea ce li se cuvine din trofeele
expedit, iei comandate de mine. Ca vechi tovarăs, i de vre-
muri bune sau rele, ei se declară în bloc solidari cu mine s, i
pe viitor. Mirosul cadavrelor nu atrage decât pe corbi. S, i
eu, care credeam că plec singur din t, ară, mă văd călătorind
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acum în mijlocul unui stol de corbi flămânzi de mine. {{*}}
Parisul este un abecedar. Trebuie să-l învet, i de la A, B, C...
(A...

C... AC, B... A... C... BAC s, i as, a mai departe).
Altminteri n-ai să pot, i reus, i să combini în gând nici

măcar cele cinci litere care formează cuvântul: PARIS...
Noroc însă că Parisul este un abecedar ilustrat. Are chiar
mai multe ilustrat, ii decât litere.

As, adar, bunăoară, la litera A are: Avenue de l’Opéra, Ave-
nue des Champs Elysées, Avenue de la Grande Armée etc.

La litera B are: Bois de Boulogne, Boulevard des Capucins,
Boulevard des Poissonniers etc.

La litera C are: La Comédie Française, Place de la Concorde,
Place du Carrousel etc.

La litera E are: Place de l’Étoile, La Tour Eiffel etc.
La litera L are: Le Quartier Latin, Le Palais du Louvre.
La litera M are: Montmartre, Montparnasse etc.
La litera S are: La Seine, La Sorbonne etc. S, i as, a mai

departe pentru fiecare literă a alfabetului...
La litera L am uitat să pun s, i pe Lizica. Sora lui Cotan

se găses, te la Paris.
Nu s, tiu de ce, dar amănuntul acesta nu produce în su-

fletul meu nici o explozie. Îmi evocă amintiri prea triste...
Îmi amintes, te de Mihăit, ă... De altfel, femeile de pe aici te
fac să uit, i tot ce ai cunoscut înaintea lor. Am uitat până
s, i pe Kety. S, i pe mine Lizica mă interesează as, a de put, in,
c-am plecat din Pites, ti fără să mă fi interesat măcar de
adresa ei. Eram aproape sigur că, odată ajuns la Paris,
prima persoană care-mi va ies, i în cale o să fie Lizica... Abia
astăzi observ că s-a întâmplat altfel.

De un an de zile aproape, de când sunt la Paris, nu
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întâlnesc decât necunoscut, i. Am început chiar să simt
nevoia să mai vorbesc s, i cu unul dintr-ai mei. Cei care
mă însot, iseră în tren cu de-a sila s-au volatilizat de îndată
ce-am pus piciorul pe peronul Gării de Est...

Ciudat lucru!... Acum a început mie să-mi fie dor de
ei... Corbii însă s-au împrăs, tiat. Probabil că nu începuse
încă să le miroase a cadavru...

La Paris, majoritatea mort, ilor se arde, nu se mai în-
groapă.

Cimitirele de-aici au fost transformate în grădini. La
Pites, ti, pe Eminescu îl citeai în grădina publică. La Paris,
pe Baudelaire îl cites, ti la cimitirul Montparnasse. De altfel,
tot aici l-am cunoscut s, i eu pe Baudelaire.

Doarme în piatră s, i un diavol frumos îi veghează la
căpătâi...

Eu nu dorm decât ziua. Noaptea citesc abecedarul.
Parisul nu se poate învăt, a bine decât noaptea. Ziua prea e
multă lume pe străzi, prea ît, i fură ochii vitrinele. S, i afară
de asta, ziua t, i-e rus, ine parcă să te uit, i la femei. Tu nu le
cunos, ti s, i ele te simt că es, ti străin. Noaptea, însă, stai la
cafenea, s, i femeile vin ele singure să te cunoască. De o
lună de zile n-am dormit de trei ori pe rând în acelas, i pat.
Să s, tie Cotan cum este pe aici, ar veni el la Paris s, i s, i-ar
trimite pe soră-sa înapoi la Pites, ti.

Eu sunt înscris la École de droit. La Paris, Facultatea
de drept se numes, te „s, coală“”. Magistrat, ii francezi nu
sunt as, a de pretent, ios, i ca cei români. De avocat, i, nu mai
vorbesc. Stai la masă alături de el s, i nici nu bănuies, ti că
este avocat. La noi, la Pites, ti, avocat, ii parcă erau tobos, arii
de la regimentul de infanterie. Păcat că nu le face statul
s, i o uniformă specială. La Paris, nici ofit, erii care o au
nu umblă cu ea pe stradă. S, i la cazarmă nu te pot, i duce
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să-i vezi în uniformă. Trebuie să as, tept, i parada de la 14
Iulie... Am văzut-o mai zilele trecute. Nu seamănă deloc
cu parăzile de la noi. S, i doar la 14 Iulie e mai cald ca la 10
Mai!...

Pe aici e as, a de cald, că nici nu pot citi. Nu s, tiu cum o
să-mi prepar examenul de toamnă... La cel de primăvară
nu m-am prezentat, fiindcă nu eram preparat. Examenele
la Paris nu se dau ca la pension, la Bucures, ti. Profesorii
sunt îmbrăcat, i în togă, iar servitorii facultăt, ii, în redingote
negre cu lant, uri groase de alamă pe după gât. La Paris, un
examen de drept te impresionează ca o înmormântare de
clasa I la Pites, ti. La fel de emot, ionat, i trebuie să fi fost s, i
ceilalt, i student, i români, fiindcă din 35 cât, i s-au prezentat
la examen, n-au trecut decât s, apte... Ce bine ar fi fost
să fiu s, i eu măcar al optulea!... Mama mai ales n-ar mai
fi regretat că m-a trimis la Paris. Din cauza asta, nici n-
am mai scris nimic acasă. Le trimit numai cărt, i pos, tale
ilustrate cu descrierea subiectului mai pe larg. Familia
mea trebuie să cunoască acum Parisul tot as, a de bine ca s, i
mine.

Este aici însă un român care-l cunoas, te s, i mai bine ca
mine. Îl cheamă Ion Căprit, ă. Francezii, însă, nu s, tiu de
ce-i zic: Le prince Jean de Capritza. Căprit, ă nu e print, . E
băiatul unui t, ăran chiabur din judet, ul Dolj, care de s, apte
ani de zile îl as, teaptă zadarnic să se întoarcă acasă doctor
în drept. Căprit, ă însă nu se poate întoarce, fiindcă nu s, i-a
dat încă nici primul examen. Adevărul e că, la Paris, numai
primul examen e mai greu. Celelalte vin de la sine. De
s, apte ani de zile, Căprit, ă explică lui tată-său prin scrisori
cu coroană princiară întregul mecanism al examenelor de
la Paris. Bătrânul, care este om cu bani s, i cu ambit, ii, se
lasă convins us, or, fiindcă o t, igancă din sat, care i-a dat
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cu bobii, i-a spus că Ionică al lui o să ajungă om mare. S, i
Stoian Căprit, ă, tatăl print, ului Jean de Capritza, continuă
să trimită regulat studentului veteran câte 500 de franci
pe lună.

Căprit, ă ăsta parcă ar fi fost botezat în acelas, i cazan cu
Cotan.

Amândoi sunt oameni fericit, i. Se găses, te totdeauna
cineva care să aibe grijă de ei. Mie însă, dacă ar fi să nu-mi
dau examenele, sunt sigur că mama nu mi-ar mai trimite
nici un ban. S, i până la majorat mai am aproape un an s, i
jumătate. Până atunci, dar, trebuie să-mi trec s, i eu măcar
primul examen... Îmi dau seama că nu mă pot întoarce în
t, ară tot as, a după cum am plecat.

Ce-ar fi fost, însă, dacă eram să fiu s, i eu tot as, a de
bogat ca alt, ii?...

Probabil c-as, fi rămas la Paris. Aici e foarte bine. Dacă
nu faci scandal, nu te întreabă nimeni cine es, ti s, i cu ce
te ocupi. La Pites, ti, însă, toată lumea era cu ochii pe tine.
Ce bine trebuie să-i pară fostului meu profesor de limba
română că nu mai vede pe nimeni furis, ându-se la Kety în
casă!... Dar Kety s-o mai gândi oare la mine?... De când
am dat-o jos din tren, în gara Craiova, nu mai s, tiu nimic
despre ea. Îi promisesem c-am să-i trimit adresa. La Paris,
însă, m-am răzgândit.

Parcă Kety de adresa mea are nevoie? Kety e nostimă
când o ai lângă tine. Dar as, a, cum suntem acum la câteva
mii de kilometri depărtate, nu face să ne mai induios, ăm
unul de altul. Dacă i-ar fi fost dor de mine, Kety putea
să-mi ceară adresa de la mama. Eu nu mai dau adresa mea
nimănui. Sfatul ăsta mi l-a dat Căprit, ă: „Femeilor, mai
ales, să nu le dai niciodată adresa exactă. Dacă vrei, du-te
tu la ele acasă, dar la tine să nu le aduci niciodată, fiindcă
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mai totdeauna iese scandal”.
Primul scandal, de altfel, l-am s, i avut. Vinovatul însă

n-am fost eu. A foat ea, o femeie din Cartierul Latin. Eram
sosit de curând la Paris s, i nu cunos, team decât cafenelele
Vachette s, i Panthéon, cabaretul Noctambules s, i restauran-
tul Duval, unde luam masa regulat. Pe atunci umblam
pe străzi cu oarecare teamă s, i mai toată ziua stam acasă,
într-un hotel pe Rue Saint-Jacques, vis-à-vis de facultate.
Îl alesesem anume ca să nu întârzii dimineat, a la cursuri.
Seara, însă, mergeam să ascult ceva muzică s, i să răsfoiesc
revistele ilustarte prin cefenele.

Pe femeie am cunoscut-o la Vachette. Mesele noastre
erau alături, s, i amândoi eram singuri. Ea ghicise că sunt
străin. La Paris, student, ii străini, mai ales când sunt venit, i
de curând, au totdeauna parale. Femeile din Cartierul
Latin mor după străini. La francezi nici nu vor să se uite
măcar...

La un moment dat, vecina mea mă roagă să-i plătesc
un bock de bere. Încântat de atent, ia ei, eu îi ofer ceva
mai mult — un supeu — adică o port, ie de s, uncă cu pickles
englezes, ti; o bucată de Camembert, două banane, o sticlut, ă
de vin Medoc, o cafea neagră s, i o cutie cu t, igări egiptene.

Femeia pare emot, ionată. As, a ceva parcă nu mai mân-
case de când trăia... În timpul mesei, mă întreabă cum mă
cheamă, din ce t, ară sunt s, i ce am de gând să fac la Paris.
Pe ea o chema Chiffon s, i nu făcea nimic.

La Paris, toate femeile care nu fac nimic, pe lângă nu-
mele de botez s, i de familie, mai au s, i câte un as, a-zis nom
de guerre. Mia târziu mi-am dat seama că Chiffon era cu
adevărat o femeie foarte războinică.

După miezul nopt, ii mă întreabă dacă nu vreau să meargă
la mine acasă. Până atunci nu cunoscusem nici o femeie la
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Paris. Chiffon e fată tânără s, i drăgut, ă. Are părul oxigenat,
ochii verzi s, i buzele subt, iri ca un s, ipot de brad pe care
curge apa rece a unui izvor de munte.

Vorbes, te as, a de repede, că abia înt, eleg ce-mi spune.
Vorbes, te însă foarte frumos... Gura ei parcă ar fi o ocarină
cu care-mi cântă o romant, ă veche. Femeile din cartierul
Latin mai mult te-ncântă decât ît, i vorbesc.

Pe Rue des Écoles, mă ia de brat, s, i mă sărută... Nimic
mai simplu s, i mai natural pentru două fiint, e care se plac.
La noi în t, ară, până s-ajungi să sărut, i pe cine-t, i place, ît, i
trece cheful.

Chiffon se înnebunes, te după odaia mea. E mobilă
simplu. Dar eu i-am mai adăugat o scoart, ă oltenească s, i
vreo trei icoane pe care le adusesem din t, ară. La plecare,
mama îmi spusese să mă închin la ele în fiecare dimineat, ă,
fiindcă francezii sunt de altă religie s, i nu au icoane.

Chiffon, însă, tot as, a de mult mă place s, i pe mine. Eu
sunt exact genul ei. Până atunci nu întâlnise încă un băr-
bat care să-i placă as, a de mult. Din mon petit s, i mon amour
nu mă mai scoate. Tot mon petit îmi spunea s, i Kety. Mon
amour însă nu mi-a spus niciodată. Probabil că Chiffon
mă iubes, te mai mult decât Kety...

Ce plăcut lucru să dormi o noapte întreagă cu o femeie
care te iubes, te. La Pites, ti n-ajunsesem încă până acolo. Pe
Margareta, pe Stelut, a s, i chiar pe Kety le iubisem numai
en détail. Cu Chiffon, ne iubim en gros.

Păcat însă că nopt, ile frumoase se sfârs, esc curând, s, i
adeseori, chiar foarte urât.

Dimineat, a, observ că-mi lipsesc tot, i banii din portofel
— o hârtie de 500 de franci, alta de 100, doi poli de aur s, i
alt, i cât, iva franci.

Chiffon tocmai se spală pe ochi. Nu s, tiu dacă e bine
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ce fac. Profit însă de ocazie s, i-i deschid pos, eta. Banii mi-i
luase ea. Cu ce scop, nu s, tiu. N-am s, tiut niciodată... S, i
doar eu îi plătisem seara un supeu, iar dimineat, a aveam
de gând să-i mai dau un pol de aur.

Când îi spum ce-am descoperit, ea începe să t, ipe la
mine s, i-mi smuces, te banii din mână. Eu mă opun. Eram
doar sigur că banii sunt ai mei. Seara la cafenea ea n-
avusese un sfant, .

Chiffon se înfurie s, i începu să mă engueleze, mă face
sale roumain s, i-mi cârpes, te o palmă, pe care, de altfel, i-o
înapoiez imediat cu dobândă.

Patronul, portarul, servitorii s, i tot, i locatarii hotelului
au dat năvală la mine în odaie. Nu s, tiu cine se grăbise să
anunt, e chiar polit, ia. Un străin care bate o frant, uzoaică
trebuie să fie un monstru. Noroc însă că portarul hote-
lului, căruia îi plătisem chiria pe trei luni înainte, i-a ex-
plicat agentului mai bine ca mine cum stau lucrurile s, i
la sect, ie n-a dus-o decât pe Chiffon. Eu am scăpat... S, i
când mă gândesc că la Pites, ti era cât p-aci să mă bat s, i cu
Kety!... S, i toate astea numai din cauza dint, ilor mei, care
au strungăreat, ă...

Dar mama?... Ce-ar fi fost să afle că am mâncat o palmă
de la o femeie? Ar fi durut-o poate mai mult decât exame-
nul la care nu mă prezentasem nici în sesiunea de toamnă.
La anul, însă, îl trec cu sigurant, ă.

Sunt hotărât... De altfel, la anul, când mă voi duce
în t, ară să-mi iau majoratul, va trebui să le arăt celor de-
acasă că n-am stat degeaba la Paris. Un an nu este cine s, tie
ce mare pagubă în cariera unui student român la Paris...
În t, ară, nu mi se-întâmplase la fel? După ce rămăsesem
corigent la limba română, n-am trecut oare două clase
într-un an?...

313



De altfel, pe mine, propriu-zis, nu mă încurcă exame-
nul... Mă întreb însă ce am să fac după ce voi lua licent, a
sau poate chiar doctoratul!...

Să mă întorc în t, ară sau să rămân la Paris?... Aci cel
put, in omul s, tie pentru ce munces, te... Ca să trăiască cum
trebuie... ca să petreacă! La Pites, ti, însă, sau chiar la
Bucures, ti, nu se poate petrece decât la fel în fiecare zi. Lo-
zinca noastră: „muncă, cinste s, i legalitate” nu mai emot, ionează
decât pe străinii care nu ne cunosc încă. Munces, ti ca să
trăies, ti, dar trăies, ti ca vitele la jug. Coeficientul satisfact, iei
personale nu este niciodată egal cu al muncii depuse. De
cinste s, i legalitate nu mai vorbesc. Cinstea este un rest
de ipohondrie nat, ională la fiecare din noi, iar legalitatea,
ultima iluzie a unui dumnezeu bătrân, orb, surd s, i absent.
Dacă nu es, ti băiat de prefect ca prietenul Cotan, sfârs, es, ti
ca Mihăit, ă sau ca T, ăpus, Nicolae.

Cotan mi-a scris că nu s, i-a trecut nici el examenul
fiindcă a fost bolnav. Eu, însă, s, tiu ce înseamnă un examen
pierdut din cauză de boală. E singurul lucru care se petrece
la fel s, i la Paris s, i la Bucures, ti.

Majoritatea student, ilor de aici nu s, i-au dat examenele
tot din cauză de boală! Mie, însă, nu-mi place să mint.
Eu spun adevărul as, a cum este. Nu l-am dat fiindcă nu-l
preparasem. În loc să fi citit, am petrecut.

Am petrecut, însă, în mod inteligent. Eu, la Paris, mă
cultiv... S, i adevărata cultură nu t, i-o poate face decât fe-
meia, care orice s-ar spune, e cu mult mai fină ca bărbatul.

Cu femeile gentile, însă, bărbatul trebuie să fie cavaler.
Aici îi dau dreptate lui T, ăpus, . Dragostea pentru o femeie
nu este un viciu. Este o fatalitate — o simplă chestie de
înclinat, ie sufletească sau un fel de protocol social impus de
o anume educat, ie sentimentală. Un om de rând nu trebuie
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să iubească, fiindcă nu s, tie cum. S, i omul nu face, poate,
decât ce s, tie. Mihăit, ă, bunăoară, care iubea pe Lizica, nu
s, tia să iubească, tocmai fiindcă o iubea pe ea. S, i Lizica,
dacă n-a bănuit niciodată lucrul ăsta, probabil că-s, i dăduse
seama la timp că băiatul cizmarului de pe Scoroboaia este
un om de rând.

Alte vit, ii, însă, n-am. Nici nu beau, nici nu joc cărt, i.
Din când în când, e drept că mă duc la Longchamps sau
Auteuil. Au început să mă intereseze cursele de cai, care la
Paris sunt altfel decât la Bucures, ti.

Nu joc însă decât doi poli pe zi s, i, lucru curios, câs, tig
aproape totdeauna.

Cunosc o femeie din aristocrat, ia franceză — baroana
Dudley

— care-mi dă tuyau-uri sigure. Câs, tigul însă îl chel-
tuim împreună.

Doar nu cheltuim din banii nos, tri. Atât mai rău pentru
cei care îi pierd. Cine nu cunoas, te caii n-are decât să nu
joace la curse.

My Baby (cum îi zic eu baroanei, fiindcă-mi dă s, i lect, ii
de limba engleză) cunoas, te toate localurile de noapte din
Paris. Dar în localurile astea se bea numai s, ampanie. În
ele nu vin decât oameni foarte bogat, i sau oameni care, ca
s, i noi, cheltuiesc banii altora. My Baby s, i cu mine avem
un noroc porcesc. În Frant, a, ca s, i în România, porcul este
portebonheur.

De când ne-am cunoscut, ducem cu adevărat o viat, ă
de aristocrat, i. De trei luni de zile nu mai cunosc orele
antemerediane.

M-am hotărât să încetez însă cu viat, a pe care am dus-o
până acum.

E timpul să mă pun pe lucru. Trebuie să-mi prepar
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examenul, fiindcă altfel iar îmi iau înainte colegii de la
Pites, ti. Aici nu s, tie nimeni cine sunt, dar în t, ara mea
nu vreau să rămân toată viat, a acelas, i corigent la limba
română.

Am jurat... La noapte mă duc pentru ultima oară „peste
apă“. As, a se numes, te Parisul de pe malul drept al Senei.
De data asta, însă, mă duc singur. Altminteri, My Baby
iar mă ia acasă la ea s, i mâine dimineat, ă iar mă scol pe
la ora unu după-amiază. S, i eu, dacă nu învăt, dimineat, a,
zadarnic citesc peste zi. Nu înt, eleg nimic...

As, adar, sunt hotărât. Noaptea asta va fi ultima mea
noapte. Are să fie tristă. Sunt sigur. Dar poate are să fie
mai bine as, a...

Ce-ar fi fost dacă profesorul meu de limba română
mi-ar fi dat să analizez la examen Ultima noapte a lui
Mihai Viteazu. Poate că cu Dimitrie Bolintineanu m-as,
fi împăcat mai bine decât cu Grigore Alexandrescu... {{*}}
Localul este mic. Oglinzile din zid, însă, îl măresc la infinit.
Dacă nu iei bine seama, ît, i turtes, ti nasul în ele. Nu este
un local popular.

Este, cum îi zicem noi, une petite boîte — o cârci-
umă mică, dar cu notele de plată foarte mari, chiar când
nu consumi apoape nimic. Într-o singură seară, cei 30-
40 de client, i ai localului cheltuiesc mai mult ca întreaga
populat, ie a Pites, tilor într-o săptămână întreagă.

Localul se deschide numai după miezul nopt, ii s, i se în-
chide la plecarea ultimului client, care nu mai are în buzu-
nar nici măcar bani de tramvai. Dacă es, ti client cunoscut,
însă, te pot, i împrumuta la chelneri. La Paris, chelnerii
sunt oameni foarte cumsecade. Unii chiar sunt oameni
foarte instruit, i. De la ei pot, i învăt, a anume lucruri, pe care
familia s, i profesorii tăi din t, ară nici nu le-au visat vreo-
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dată. Se rad în fiecare zi s, i îs, i schimbă gulerul în fiecare
noapte. De haine nu mai vorbesc, fiindcă sunt totdeauna
îmbrăcat, i în frac sau smoking, as, a cum la Pites, ti nu se
îmbracă decât notabilităt, ile la 10 Mai.

Dar dacă ai norocul să cunos, ti pe patron, e s, i mai bine.
Patronul unui astfel de local este ceva as, a, mai mult chiar
decât tatăl lui Cotan, care este prefect de Arges, . Protect, ia
unui patron te scapă câteodată chiar s, i de plată. De obi-
cei, când es, ti bărbat, patronul nu vrea să te cunoască. În
schimb, sunt femei care obt, in tot ce vor de la patron. E
drept, însă, că femeile astea aduc în fiecare seară în local
alt, i client, i decât cei de noaptea trecută. De altfel, aces, tia
din urmă nici nu pot să mai vină, fiindcă a doua zi nu mai
au nici un franc în pungă. În localul acesta n-am fost până
acum decât de două ori: o dată cu print, ul Jean de Capritza,
compatriotul meu, s, i altă dată cu My Baby, tovarăs, a mea
la curse s, i în alte mici afaceri pe care n-am nici un motiv să
le numesc. Acum vin pentru a treia oară. De data asta sunt
singur. De la un timp încolo, simt, i că nu mai ai nevoie
de pilot. Pilotul e bun o singură dată în viat, ă. Altminteri
cazi sub epitropia lui. Dovadă, Margareta... Ce-as, fi păt, it
s-o târăsc cu mine la Paris!... De Stelut, a nu mai vorbesc,
fiindcă pe Stelut, a mai mult am pilotat-o eu pe ea decât
ea pe mine. Altminteri nu ajungea amanta lui Cotan. În
aceeas, i oglindă cu mine se mai răsfrâng s, i alt, i client, i. Un
mare duce în compania unei femei s, i un brazilian, mare
plantator de cafea, care stă singur la masa de alături. Sunt
client, i vechi, pe care îi cunoas, te întregul personal al lo-
calului: s, i patronul, s, i chelnerii, s, i t, iganii din orchestră.
Cineva a cerut să se cânte Valse folle. Este un vals care pe
vremea aceea făcea mare vâlvă la Paris.

Oui, le seul bonheur de notre vie C’est de jeter aux quatre
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vents de la folie Les rêves d’amour qui tour à tour, Dans notre
coeur, ouvrent le jour Parmi les flots de poésie...

Câtes, trei îl ascultă emot, ionat, i parcă s, i grăbit, i să facă
s, i ei ceva în viat, ă. Rusul a înjumătăt, it o sticlă de piperment,
brazilianul, o havană, iar femeia, un creion de buze.

Eu îi privesc prin oglindă s, i, privindu-i pe ei, mă gân-
desc, însă, la banii pe care îi poate cheltui în viat, ă un mare
duce rus, s, i la banii pe care îi poate câs, tiga un brazilian
cu plantat, iile lui de cafea. Pe mine mă lăsasem deoparte.
Uitasem aproape că eram hotărât să-mi prepar examenul
cu începere chiar de a doua zi. Din rafturile cons, tiint, ei,
însă, nu scot, i de obicei decât considerat, iunile care te inte-
resează în primul rând. Or, prezent, a acestor doi bogătas, i
alături de mine îmi violenta până s, i cele mai curate gân-
duri s, i intent, ii.

La un moment dat, marele duce se scoală s, i pleacă.
Femeia rămâne singură la masă. Brazilianul profită de
ocazie s, i începe să-s, i arunce ochii s, i rotogoalele fumului
de havană spre masa vecină. Are în degete nis, te inele care
te orbesc. Nu s, tiu dacă toate pietrele sunt veritabile.

Sunt mari, însă, cât pecet, ile domnes, ti de altădată. S, i
hrisovul brazilianului trebuie să fie foarte vechi s, i scump,
fiindcă are pe el vreo s, apte pecet, i diferite.

Cu cât brazilianul se uită mai insistent la femeie, cu
atât mai mult mă uit s, i eu la el. Sunt curios să văd care
pe care o să ne cucerim mai curând. El pe ea, sau eu pe
el?... Sunt hotărât chiar să intru cu el în vorbă. La urma
urmelor, de ce nu s-ar fi putut înt, elege, la Paris, un român
cu un brazilian?... As, tept numai momentul.

Un chelner, însă, se apropie de mine s, i-mi s, optes, te
discret la ureche:

— Print, esa Romanowska vă roagă să poftit, i la masa
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Altet, ei-sale.
Eu parcă n-aud bine ce mi se spune. Întorc capul s, i-i

zâmbesc. El însă repetă invitat, ia foarte serios. Nu înt, eleg
pentru ce chelnerul ăsta îs, i permite luxul să fie obraznic
cu mine. Mă încrunt la el s, i-i răspund scurt:

— A d’autre, mon vieux... În clipa aceea, însă, femeia
lângă care stătuse până atunci marele duce îmi face semn
cu mâna, arătându-mi locul liber de pe canapea.

De data asta, directivele ochilor nos, tri se schimbă în
sensuri diametral opuse. Eu mă uit la femeie s, i brazilianul
se uită la mine.

Amândoi, însă, ne privim nedumerit, i, fiindcă nici eu,
nici el nu pricepem nimic. Eu nu s, tiu cine este femeia asta
s, i brazilianul nu s, tie cine poate fi necunoscutul pe care
print, esa Romanowska îl invită la masa ei.

A treia mare surpriză de când am plecat din t, ară! Fe-
meia îmi face semne disperate s, i-mi vorbes, te în limba
românească:

— Ce te uit, i as, a la mine? Nu mă mai cunos, ti?...
Lizica!... Print, esa Romanowska era sora lui Cotan.
Mă scol de la masă, ca un convalescent din pat. Parcă

as, fi bolnav s, i nu-mi venea să cred că m-am însănătos, it.
Până la masă eu merg împleticindu-mă. În gură mestec
zadarnic primul cuvânt pe care trebuie să i-l adresez.

Lizica!... Lizica!... Cum s-a schimbat!... Cum a cres-
cut!... Când am văzut-o pentru ultima oară la Pites, ti, era
ca s, i mine — o copilă aproape... S, i acum... Ce femeie fru-
moasă!... Cea mai frumoasă femeie pe care o vedeam în
viat, a mea...

Lizica râde de emot, ia mea. Îmi ia mâna în mâna ei
s, i mă mângâie ca pe un frate, des, i până atunci mâinile
noastre nu se atinseseră încă niciodată. E fericită că mă
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vede s, i mă întreabă ce mai s, tiu de pe acasă.
Nu bănuia că nici eu nu s, tiam nimic. Dar chiar dacă as,

fi s, tiut, ce i-as, fi putut spune?... Întâlnirea asta neas, teptată
mă amut, es, te. Parcă nu mai eram eu. Nu mai eram om...
Eram ceva inert s, i minuscul, ca o batistă uitată de o fe-
meie pe canapea. S, i-n canapeaua pe care stam lângă ea,
simt, eam cum mă scufund ca muntele Saint-Michel în
mare...

Prin aceleas, i emot, ii ca mine trecea probabil s, i brazi-
lianul de la masa de alături. Faptul că vorbeam o limbă
pe care el n-o pricepea îl exaspera as, a de mult, că la un
moment dat chemă pe girant s, i-i reclamă că prea e multă
gălăgie în local.

Lizica îmi dă adresa ei ca să vin s-o văd a doua zi. În
noaptea aceea nu puteam sta mai mult de vorbă, fiindcă
as, tepta pe marele duce Alexis, care trebuia să se întoarcă.
Emot, ionat de ce-ar fi putut să mai urmeze a doua zi, în-
cercai să mă scuz că nu pot veni. Mă hotărâsem, doar, să
încep s, i eu odată să-mi prepar examenul. Lizica însă îs, i
bate joc de mine:

— Fugi d-acolo!... Parcă t, ie de examen ît, i arde? Nu te
s, tiu eu?...

Fii băiat des, tept. Ai mai rămas tu s, i la Pites, ti corigent
la limba română, s, i n-ai murit... slavă Domnului!... {{*}} De
azi-noapte parcă sunt nebun. N-am putut adormi decât
spre ziuă. Lizica mi se aprinsese ca un bec electric în creier,
drept între ochi. Întunericul din odaie nu era suficient.
Închideam ochii să fac s, i mai mult întuneric în jurul meu
s, i în mine. Degeaba... Lizica era tot acolo. Nu pleca, s, i
pace... As, a trebuie s-o fi purtat-o în el, până în clipa când
s, i-a dat duhul, s, i bietul Mihăit, ă. S, i eu, care credam că
Mihăit, ă a fost un dobitoc!...
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Doamne, Doamne!... Pune strajă gurii mele s, i stavilă
la timp credint, elor gres, ite...

Nu cumva iubesc s, i eu pe Lizica?...
M-a des, teptat factorul pos, tal, care-mi aducea un man-

dat de la mama. Când număram banii, nu s, tiu de ce m-am
oprit deodată, m-am uitat drept în ochii lui s, i l-am între-
bat:

— Dumneata cunos, ti pe Lizica?... Pe print, esa Roma-
nowska? Factorul credea probabil că nu mă trezisem încă
din bet, ia făcută noaptea aceea. A zâmbit us, or s, i nu mi-a
răspuns.

Eu însă nu m-am lăsat intimidat de indiferent, a lui s, i
l-am apostrofat din nou:

— Păcat de dumneata... Degeaba mai trăies, ti... Ascultă-
mă pe mine, domnule... Nu există în tot Parisul o a doua
femeie la fel cu Lizica... S, i Lizica e româncă... E din acelas, i
oras, cu mine...

După-amiază m-am dus la ea acasă.
Lizica stă pe Avenue Henri Martin, într-un hotel par-

ticular. Are portar, intendent, valet, i s, i tot felul de bone
s, i servitoare mai mărunte, cu care, dacă nu es, ti obis, nuit,
le pot, i lua, nu importă pe care din ele, drept stăpâna ca-
sei. {{*}} Hotelul are două etaje, cu încăperi felurite, pline
de mobile de stil, vitrine s, i tot felul de bibelouri de pret, ,
covoare persane, tablouri de Manet s, i Berthe Morisot, lito-
grafii de Toulouse-Lautrec s, i bucăt, i de marmoră de Rodin,
un ogar alb, două pisici de Angora, iar într-un colt, mai
întunecat, pe o etajeră japoneză, fotografiile familiei: pre-
fectul, nevasta-sa, Oit, a s, i Cotan...

Mihăit, ă însă nu e nicăieri. S, i eu tocmai de Mihăit, ă
mi-am găsit să-i vorbesc...

Când aude că s-a sinucis, Lizica rămâne surprinsă.
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Când îi spun însă că s-a sinucis pentru ea, Lizica începe
să râdă.

— Săracul!... Ce caraghios, i sunt copiii ăs, tia de prin
provincie... T, in cu tot dinadinsul să ne îndatoreze, fără
să avem nevoie de serviciile lor... Dar bine, nu găsise pe
Scoroboaia nici o fată de nasul lui?... Păcat de el... S, i atâta
tot... Simt că din clipa aceea Mihăit, ă este mort pentru
totdeauna s, i pentru mine, la fel ca pentru toată lumea.

Eu, cel put, in, n-am să mai vorbesc niciodată de el.
Vreau să întreb de sănătatea lui bărbatu-său, dar nu

s, tiu cum s-aduc vorba. Fotografia actualului prefect lipsea
din colect, ia familiei. Noroc însă că Lizica începe să-mi
vorbească singură s, i despre ea, s, i despre tot, i ceilalt, i ai ei.
În lipsa unui preot ortodox, Lizica mă luase pe mine drept
duhovnic. Spovedania ei, însă, era parcă transcrisă după
a mea.

Numai că eu n-o scrisesem încă s, i nici n-o spusesem
nimănui până atunci.

— Ce bine ai făcut c-ai venit la Paris... Bravo t, ie... Nu
e as, a că-t, i place?... Zici c-ai venit să faci dreptul?... De!...
S, tiu s, i eu?... Nu cred că-l pot, i sfârs, i... Aici oamenii vin să
se strâmbe, nu să se îndrepte...

Uită-te la mine... Vezi ce strâmbă sunt?... Nu, nu...
Nu râde, că-t, i vorbesc serios... As, a eram eu la Pites, ti?...
Spune. Parcă eram un chibrit la fel cu toate celelalte din
cutie. Era să mă aprindă cineva s, i pe mine o dată, s, i gata...
Aici, însă, vezi cum m-am schimbat?... Vezi câte spirale
are firul dinăuntrul becului electric?... As, a sunt s, i eu... Cu
cât spiralele sunt mai numeroase, cu atât lumina e mai
puternică... Ce?...

Voi credeat, i că măritis, ul meu e serios?... De unde?...
M-am măritat să scap de ei... Bine c-am scăpat. Dacă nu
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mă măritam, se scăpau ei de mine, că eu mă omoram...
Nu mai puteam trăi acolo. În oras, ori la Cimitirul S, erban-
Vodă era acelas, i lucru. Aici, însă, simt că trăiesc...

Cât voi trăi, nu s, tiu... Mai ales că doctorii mi-au spus
că am un plămân atins. Dar ce-are a face?... Omul are doi
plămâni... S, i după ce n-o mai fi bun nici celălalt, o să se
întâmple ce trebuie... Sfârs, itul n-are nici o important, ă...
Vorba e, ce faci cu plăminii ăs, tia cât trăies, ti?... Ce respiri
cu ei?... T, ie nu-t, i pare că aici se respiră altfel ca la Pites, ti?
Alt aer... Altă viat, ă... Altă otravă. Tu iei cocaină?... Nu?...
Cum se poate?... În tot Parisul, n-ai cunoscut până acum
nici o femeie fină? Ia spune...

Noaptea, când suntet, i împreună în pat... când vă sărutat, i...
când suntet, i în fine gata... cum să zic... Nu t, i-a trecut ni-
meni cu degetul, as, a, us, or, pe sub nas... un praf alb... o pu-
dră fină?... Vai!... Ce român inadaptabil!... Cum o să pot, i tu
învăt, a dreptul la Paris?... Te pomenes, ti că nici înt, epături
cu morfină nu-t, i faci?... Ei, vezi?... Eram sigură...

Fugi de-aici, că-mi pare rău că te-am întâlnit... Zău
as, a!... S, i Lizica este as, a de supărată pe mine, că de necaz
îs, i sfâs, ie bluza, lăsând să i se vadă tot pieptul gol...

Eu nu-i mai răspund decât cu capul, când la dreapta,
când la stânga, când înainte, când înapoi... Parcă as, fi un
vârf de plop pe care-l bat toate vânturile de pe lume... Spo-
vedania Lizichii mă cufunda tot mai mult în incons, tient, ă.

— S, i mai ai pretent, ia că es, ti bărbat!... Nu?... Bravo!...
As, a cum era cât p-aci să fie s, i bărbatu-meu, dacă n-as, fi
reus, it la timp să-l fac să-s, i dea seama de ridicol... Ai vă-
zut pe marele duce Alexis?... Are aproape 50 de ani... S, i,
totus, i, nu se teme de cocaină... E cât se poate de sănătos...
Călătores, te tot timpul s, i nu simte oboseala decât atunci
când îi place lui să se oprească undeva... Bărbatu-meu,
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însă, vrea să stau cu el la Pites, ti... la t, ară... la mos, ie... Ba
nu, zău... Tu ne-ai fi văzut pe noi împreună?... Bine ne-ar
mai fi stat!... Ar fi avut lumea din Pites, ti pe seama cui să
se distreze... El un ciob de oală spartă s, i eu un păhărel de
cristal... Marele duce Alexis, cel put, in, nu mi-e bărbat...
Mi-e numai amant... A, ha!... s, tiu la ce te gândes, ti... la gura
lumii... la opinia publică... Nu-mi pasă... Toate femeile
au câte un amant!... E drept că nu toate pot avea câte un
mare duce, dar dacă as, a mi-a fost norocul?... Atât mai bine
pentru mine... Nu?... Tu, dacă ai fi fost femeie, nu t, i-ar fi
plăcut să fii amanta unui mare duce?...

Era oare mai bine să fiu nevasta cui s, tii s, i tu?... Spune
tu, ce as, fi putut face eu cu el la Paris?... Ce am fi făcut, de
altfel... L-am trimis acasă, să îngrijească de mos, ie... De
mos, iile marelui duce îngrijesc alt, ii...

Marele duce nu îngrijes, te decât de mine... Tu ai fi
capabil să faci ca el?... Nu... Ei!... Vezi ce înseamnă să fii
bărbat?... Bărbat adevărat însă, nu ca el, numai cu „fost
prefect” pe cartea de vizită... S, i Lizica ar fi continuat să-mi
vorbească la fel s, i încă multă vreme, dacă un servitor n-ar
fi anunt, at sosirea marelui duce.

Marele duce!...
Cuvintele astea parcă sunt doi nori încărcat, i cu elec-

tricitate diferită.
Fac explozie chiar în urechile mele. Ecoul exploziei,

însă, îmi pătrunde până în adâncul sufletului. De când
sunt la Paris, sondez numai adâncimile incomensurabile.
Una din ele sunt eu însumi. În golul acesta, însă, nu pri-
vesc niciodată până la fund. Prea e adânc s, i prea e întune-
ric... Mi-e teamă de ce as, putea vedea dincolo de ce vede
toată lumea.

Lizica, bunăoară, dacă s, i-ar fi aruncat ochii la mine
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în momentul acela, m-ar fi văzut as, a cum poate am să
rămân toată viat, a. S, i Lizica n-ar fi fost deloc încântată de
efectul îndrumărilor ce-mi dăduse până atunci. E drept
că din ce-mi spusese ea, nu prea înt, elesesem mare lucru.
Nu s, tiam încă ce înseamnă un bărbat adevărat. Bărbatul
din fat, a ei, însă, era mai copil ca niciodată. Era galben
s, i tremura de teamă ca elicea de alamă a unui ventilator
electric. Sosirea neas, teptată a marelui duce mă dăduse
înapoi cu trei ani s, i jumătate. Sărbătoream, fără să vreau,
aniversarea primei mele mari nenorociri în viat, ă. Noroc
însă că marele duce nu era profesor de limba română, s, i
Lizica nu semăna deloc cu Kety... S, i totus, i, emot, ia nu mi-a
trecut decât după ce am fost prezentat marelui duce. În
sfârs, it!... Strâng s, i eu mâna unui boier de vit, ă veche... De
la anul 1613, familia Romanovilor domnea fără întrerupere
în Rusia.

My Baby, des, i de vit, ă poate tot as, a de veche, nu-mi
vorbise niciodată de strămos, ii ei. Aceeas, i discret, ie observ
că păstrează s, i marele duce.

Dar marele duce e altceva. Vlăstarul Romanovilor nu
vorbes, te fiindcă n-are nevoie. Strămos, ii lui vorbesc mai
elocvent decât ar putea vorbi el... Pentru mine, însă, nu
vorbes, te nimeni... Limba nucului, din via noastră de la Sla-
tina, n-o cunoas, te nimeni aici. S, i nucul acesta e singurul
meu strămos, cu care m-as, putea lăuda...

Marele duce a fost la cursele de trap de la Vincennes,
unde unul din caii săi a câs, tigat „Grand prix d’automne”.
Proprietarul, însă, s, i-a păstrat numai satisfact, ia câs, tigului.
Premiul, transformat într-un inel de smarald, l-a oferit
Lizichii chiar în fat, a mea...

Abia acum încep să înt, eleg s, i eu ce înseamnă a fi bărbat
adevărat.

325



La despărt, ire, Lizica îmi s, optes, te la ureche:
— Ascultă... Dacă ai cumva nevoie de bani, nu te jena..

Spune-mi drept... Tu trebuie să cheltuies, ti mult la Paris...
Am văzut eu aseară cum ît, i plăce să trăies, ti... {{*}} Ce să
fac?... De o lună de zile mă întreb mereu ce trebuie să
fac?...

Nu găsesc însă nici o solut, ie care să mă poată mult, umi...
De o lină de zile nu mai fac absolut nimic... Asta înseamnă
că toată ziua mă gândesc la Lizica... Era fatal să ajung
aici!...

Nu s, tiu dacă o iubesc cu adevărat sau dacă nu e decât
o simplă, dar puternică obsesie. Lizica însă mă stăpânes, te
ca un reumatism rebel care mi-a înt, epenit tot corpul.

La examen nici nu mă gândesc. Să-l prepare cei care
au timp. Eu n-am decât dureri de cap, amet, eli s, i o singură
mare preocupare în viat, ă: dacă i-as, mărturisi dragostea
mea, ce are să zică oare Lizica?...

Ciudat lucru. Eu nu pot fi niciodată singur cu Lizica,
nici când o am în fat, ă, nici când o am numai în gând.
Spectrul lui Mihăit, ă mi-apare blajin s, i prietenos, as, a cum
l-am cunoscut în viat, ă, se apropie de mine, mă ia de mână
s, i cu degetul la gură îmi s, optes, te parcă:

— Nici o vorbă... Lizica nu trebuie să s, tie nimic... Alt-
minteri o superi... Îi tulburi viat, a... O faci să sufere... Hai
mai bine cu mine s, i pe ea las-o în pace... S, i de câte ori o
văd, urmez sfatul lui Mihăit, ă. Nu-i spun nimic...

Lizica nu s, tie încă nimic... Nu s, tie c-o iubesc...
Simt însă că situat, ia asta nu mai poate dura la infinit.

E mult mai grozavă ca examenul pe care nu mă pot decide
să-l prepar... Parisul începe să mă plictisească... Ce-am
căutat eu oare aici?... Cine mi-a scos pe Lizica în cale când
eu habar n-aveam de ea?...
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Ah!... Ce bine ar fi fost dacă nu mă hotăram să-mi pre-
par examenul as, a de curând!... Nu m-as, fi dus să-mi petrec
ultima noapte „peste apă“ s, i nici pe ea n-as, fi întâlnit-o.

Mă simt as, a de nenorocit, că mi-ar trebui două fericiri
deodată ca să-mi pot veni iar în fire: să-mi trec examenul
s, i să mă iubescă Lizica. {{*}} Ves, tile de acasă încep să mă
pună pe gânduri. Iată ce-mi scrie mama: „Dragul mamii,
Am auzit că la Paris n-ar fi tocmai as, a după cum spui tu, s, i
că de un an s, i jumătate nu faci decât să petreci cu femeile,
care-t, i mănâncă banii s, i-t, i ruinează sănătatea. Gândes, te-
te bine unde ai să ajungi cu felul acesta de viat, ă. Averea ta
nu este as, a de mare ca să pot, i face fat, ă cu ea până ce s-o
îndura Dumnezeu să-t, i sfârs, es, ti studiile. Dacă nici primul
examen nu l-ai trecut până acum, mai bine întoarce-te
acasă fiindcă, slavă Domnului, se învat, ă destul de bine
s, i la Universitatea noastră de la Bucures, ti. Nu te supăra
că-t, i spun lucrurile astea, dar pe aici, prin oras, , nu se prea
vorbes, te bine de tine. S, i lucrul ăsta pe mine mă doare mai
mult ca pe tine. Se spune că te-ai fi înhăitat cu Lizica a
prefectului care a fugit de la bărbatu-său s, i acum face pe
femeia de stradă la Paris. Păcat de ea s, i de biet, ii părint, i,
că i-a făcut de râs în tot oras, ul. Nu te potrivi ei, că tu tot
copil es, ti până ce-o să-t, i iei majoratul. Să s, tiu barim că ai
fost cuminte atâta timp cât t, i-am purtat eu de grijă. Pe
urmă, ce-o vrea Dumnezeu! Es, ti liber să faci cu banii tăi
ce-ai să vrei. Dar dacă o fi să continui as, a după cum ai
început, să s, tii de la mine că în doi-trei ani n-o să mai ai
para chioară. Banul este lucrul dracului, mai ales acolo la
Paris, unde viat, a este mai scumpă ca la noi. Anunt, ă-mă
s, i pe mine când o fi să-t, i treci examenul, ca să nu-mi mai
fie rus, ine de lumea care mă întreabă de tine, când ies prin
oras, . Te sărută cu toată dragostea, mama ta”.
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Extraordinar!... N-am să pot scăpa niciodată de con-
cursul benevol al celor care parcă au jurat să-mi poarte
de grijă cu orice pret, ... S, i barim dacă le-as, fi cerut acest
sacrificiu!... Dar de unde? Nu le cer nimic... Nu le cer, s, i
totus, i domnii de la „centru” vor să s, tie mai bine ca mine
ce fac eu la Paris... S, i când mă gândesc că vecinul meu de
pe coridor nici până azi nu cred să fi aflat cine sunt, des, i
us, ile noastre se găsesc fat, ă-n-fat, ă.

Nu-t, i fie teamă, mamă... Lizica nu mă costă încă nici
un ban. Ba ceva mai mult... Dac-ai s, ti tu ce mi-a propus!...
Dar nu... Nu încă...

Deocamdată, mi-e rus, ine să-t, i spun... Cât prives, te
examenul, fii pe pace... Ît, i promit solemn că-l voi trece
cu succes, chiar dacă ar fi ca Lizica să nu mă iubească
niciodată. {{*}} Mai zilele trecute, am mâncat cu marele
duce la Paillard.

Rus, ii au sentimentul de familie foarte dezvoltat. Pe
mine, bunăoară, mă socotes, te un fel de rubedenie înde-
părtată, numai pentru faptul că sunt din acelas, i oras, cu
Lizica. Ca să-mi dovedească trăinicia simpatiei sale, mi-a
propus să mă angajeze ca secretar, sau mai bine zis rân-
duitor al celor două biblioteci răvăs, ite — una a lui s, i alta a
Lizichii.

Nu s, tiu ce fel de bibliotecă o avea marele duce. N-
am fost niciodată pe la el pe acasă. Lizica, însă, s, tiu bine,
n-are nici un fel de bibliotecă s, i nici nu cred să aibă în
gând as, a ceva. Toate romanele pe care le cumpără mi le
dăruies, te mie, după ce le cites, te. Pe mine, însă, lucrul
acesta mă plictises, te grozav de mult. Lizica cites, te numai
autorii la modă, pe care nu-i pot suferi. Când îi vorbesc
de Lautréamont, de Aloïsius Bertrand, de Villiers de l’Isle
Adam, de Marcel Schowob, de Rémy de Gourmont sau de
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André Gide, are aerul că mă compătimes, te, ca s, i cum as,
fi rămas corigent la limba franceză... Cu cât o iubesc mai
mult, cu atât îmi dau seama că pe Lizica nu trebuie s-o
iubească un intelectual. Lizica este o bestie frumoasă în
care, însă, nu te pot, i încrede. Te mus, că chiar când îi dai
de mâncare...

Nu s, tiu, însă, dacă aceasta a fost adevăratul motiv
pentru care am refuzat propunerea marelui duce. Nu
mi-am putut da seama în primul moment. Mi s-a părut
însă că gentilet, ea marelui duce este o glumă de prost-gust.
Dar marele duce, care este un om binecrescut, deghizase
gluma într-o ofertă sentimentală, care ar fi putut surâde
chiar s, i fostului meu profesor de limba română. Amantul
Lizichii pare că-mi plânge de milă ori de câte ori vrea să
fie drăgut, cu mine. Marele duce nu uită niciodată că sunt
din acelas, i oras, cu Lizica...

Lizichii, însă, care m-a întrebat tot as, a de mirată ca
s, i marele duce pentru ce am refuzat propunerea, i-am
răspuns fără înconjur:

— Fiindcă te iubesc s, i nu vreau să trăiesc la Paris din
mila amantului tău...

Lizica s-a schimbat la fat, ă ca ziua de 6 august a fie-
cărui an. S, i-a ridicat apoi ochii în tavan, ca să vadă dacă
nu cumva, din cer, se uită cineva la noi, s, i a dat din cap
dezgustată de uniformitatea acestui moment suprem. Ta-
vanul nu se crăpase însă, s, i catapeteasma lumii as, tepta,
probabil, o frază mai de efect, ca să se dărâme peste noi.

Mi-am dat seama imediat că declarat, ia mea fusese
bombastică s, i mai idioată ca un vers din Micul dor. Era
prea târziu însă. Lizica începuse să vorbească ea:

— E foarte drăgut, din partea ta să-mi spui că mă iubes, ti.
Asta înseamnă că ai început să ai s, i tu gust... Probabil de
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când es, ti la Paris...
La Pites, ti nu mi-ai dat niciodată să înt, eleg că mă placi...

Aproape nici nu te uitai la mine... Nu este as, a?... Spune...
— Nu, nu... Nu este as, a... Te iubesc de mult... de când

te cunosc!...
— Nu, nu... Mă iubes, ti numai de când ai văzut că

mă mai iubesc s, i alt, ii... Pe mine mă iubes, te foarte multă
lume... Mă iubes, te s, i Rotschild, nu numai marele duce...
Eu, însă, nu iubesc pe nimeni... Pe mine bărbat, ii mă scâr-
besc... Îi suport însă fiindcă am nevoie de ei. O femeie ca
mine are totdeauna nevoie de un bărbat... Dar vezi tu?...

Nu orice om poate fi bărbat adevărat... Pe tine însă am
să te iubesc tocmai fiindcă nu es, ti încă bărbat... Am să te
iubesc, dar altfel, cu totul altfel... Ce?... Nu crezi?... Es, ti
un prost... Uite, vezi?... Mutra asta de idiot mă face să te
iubesc chiar mult de tot... foarte mult... as, a cum as, iubi
un frate. Ce?... Nu-t, i convine?...

Eu continui să dau din cap, ca un mânz nărăvas, . Ea
însă, cu o singură vorbă, îmi aruncă parcă un lat, de gât s, i
mă imobilizează pe loc.

— Cum?... Tu vrei să fii ceva mai mult?... Vrei să-mi
fii amant? Ce fel de amant?... As, a cum este marele duce?...
Nu se poate... Adică nu pot, i tu... Mărturises, te...

Eu oftez în chip afirmativ. Ea continuă să-s, i bată joc
de mine cu voluptatea unei pisici care t, ine un s, oarece în
gheare.

— Ei, da... Înt, eleg... Vrei să-mi fii amant de coeur...
Nu? Nici asta nu se poate. Adică nu vreau eu... N-am
încredere în tine... Tu es, ti încă un copil... Nu te gândi că
suntem amândoi de aceeas, i vârstă...

Eu sunt mult mai rezonabilă ca tine... S, i eu iubesc
numai cu capul, nu cu inima. Haide, haide... Fii cuminte...
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Du-te s, i-t, i ia bibliotecile în primire. Ai să găses, ti în ele
câteva cărt, i care au să-t, i fie de folos poate... Apoi, după o
pauză, ca s, i cum s-ar fi consultat din nou cu ea însăs, i: Nu
uita, însă, că s, i visele se împlinesc câteodată. Ai răbdare...
Cine s, tie?... Dacă t, ii as, a de mult, poate ai să fii s, i tu odată
amantul meu... Iată, ît, i promit!... Dar numai o singură
dată în viat, a ta... De mai multe ori n-ar fi bine poate... Ai
încredere în mine...

Es, ti mult, umit?... Bine... As, teaptă numai... S, tii s-as, tept, i?...
S, tii ce trebuie să faci ca să nu mai fii copil?... Să fii bărbat
ca marele duce!...

Vino să te pup, lighioană mică s, i fără nume!... În ce
atlas de zoologie e fotografia ta?... S, i cu gestul cel mai
firesc din lume, calmă s, i fără pic de emot, ie, Lizica mă
sărută pe gură, ca s, i cum o vrabie ar fi trecut un bob de
mei din ciocul ei în ciocul puiului din cuib. {{*}} De când
sunt bibliotecarul marelui duce, sau mai bine zis al Lizichii

— ceea ce nu este acelas, i lucru — mi-am reluat viat, a
de om în toată firea. Mă scol dimineat, a la ora s, apte s, i în
fiecare noapte mă culc numai în patul meu. În cafenea nu
mai intru decât ziua, iar peste miezul nopt, ii nu întârzii
decât când mă duc la teatru.

Fiindcă cele două biblioteci nu-mi dau aproape nimic
de lucru, în restul orelor libere citesc. Am ajuns chiar
foarte departe. Dreptul este o s, tiint, ă pe care, la nevoie,
o pot, i învăt, a ca pe o poezie. Dacă nu mă îns, el agatârs, ii
aveau legile scrise în versuri...

Tot ca pe un text de lege învăt, asem s, i noi în s, coală
poezia Umbra lui Mircea la Cozia. Când am voit s-o co-
mentez, însă, mi s-a înfundat... În schimb, principiile de
drept le pot, i comenta la infinit. Le pot, i întinde s, i răsuci
după cum ît, i convine. S, tiint, a dreptului are ceva din per-
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sonalitatea cauciucului... Suportă orice deformare. Cu
cât reus, es, ti să pari mai absurd, cu atât mai mult impre-
sionezi pe specialis, ti. Totul depinde de cei care te judecă.
Nu e nevoie ca pentru acelas, i caz să pledezi la fel, chiar
dacă ai în fat, a ta aceias, i judecători. Sentint, ele variază
nu după spet, a procesului, ci după buna dispozit, ie a ju-
decătorilor, care, în treacăt fie zis, trebuie să fi studiat
s, i ei dreptul la fel ca tine. Asta înseamnă că dreptul e o
s, tiint, ă de pură inteligent, ă. Inteligent, a singură ît, i permite
să jonglezi cu „uite popa, nu e popa” în as, a fel ca, la un
moment dat, să juri că ai în fat, a ta nu numai un popă
anonim, dar chiar un adevărat patriarh... De aceea, poate,
majoritatea student, ilor români de la Paris studiază drep-
tul. Românul, din firea lui, este „s, mecher”. Excelează în
as, a-zisele „variat, iuni pe o singură coardă“, chiar când nu
este muzicant. Tema n-are nici o important, ă. Totul constă
în dexteritatea cu care prezintă variatele aspecte ale unei
melodii de multe ori inexistente chiar. Procesele mari, de
altfel, nu le câs, tigă oamenii de drept, ci numai avocat, ii
mari... S, tiu că muzicant, ii s, i avocat, ii au să protesteze. Îi
previn însă că n-au dreptate, fiindcă s, i unii s, i alt, ii pot fi,
în anume momente, aceias, i admirabili maes, tri cântăret, i,
sau, cum se spune aici la Paris, des maîtres chanteurs.

Cred că până la sfârs, itul lunii mai voi fi gata. În prima
jumătate a lunii iunie mama va primi vestea mult as, teptată,
iar în oras, ul Pites, ti noutatea sosită de la Paris va putea fi
afis, ată mai întâi la „centru”, as, a cum cere tradit, ia locală,
s, i de aci răspândită în tot oras, ul.

Ca s, i mama, Lizica as, teaptă cu aceeas, i nerăbdare eve-
nimentul fixat pentru jumătatea lunii iunie. Eu o t, in în
curent cu toate laturile complexei mele activităt, i. Ea însă
pare a se interesa mai mult de mine decât de bibliotecă s, i
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universitate. Mi-a mărturisit că ideea bibliotecilor ea i-a
sugerat-o marelui duce. Amantul său nici nu se gândea la
as, a ceva. N-a citit în viat, a lui nici o carte s, i nu s, tie să scrie
decât frazele tipice, impuse de protocol s, i legăturile de
familie. Pentru restul corespondent, ei, marele duce, care
vorbes, te cinci limbi, are cinci secretari: pentru limba rusă,
franceză, engleză, germană s, i italiană.

Păcat că marele duce nu vorbes, te în românes, te. M-ar
fi luat poate pe mine ca al s, aselea secretar. Numai de n-ar
fi aflat că am rămas corigent la limba română... Lizica e în
stare să-i fi spus s, i lucrul ăsta.

I-a spus ea, de altfel, lucruri s, i mai grozave... I-a spus,
bunăoară, c-o iubesc!... Marele duce a surâs. Surâsul este
primul s, i cel mai imperativ atribut al unui adevărat bărbat,
mai ales când este s, i mare duce...

Fostul meu profesor de limba română, des, i nu era
mare duce, când s, i-a vârât capul pe fereastră la Kety în
odaie, a surâs s, i el... A surâs însă „verde”. Un mare duce
surâde totdeauna „ros, u”.

Ce-a ies, it din surâsul verde am văzut. Să mă ferească
Dumnezeu să mai văd ce are să iasă s, i din surâsul ros, u!
{{*}} Sănătatea Lizichii începe să mă îngrijoreze. Plămânul
de care-mi vorbea nu era o glumă. Lizica este ofticoasă.
Din zi în zi frumuset, ea ei devine tot mai stranie. Lizica
este mai albă ca mos, iile marelui duce în timpul iernii. S, i
totus, i, Lizica nu vrea să se îngrijească. În loc să se ducă pe
coasta Mediteranei, stă tot timpil la Paris. Ziua se agită
cu tot felul de nimicuri, iar noaptea colindă din cartier în
cartier, după cum pe vremuri, la Pites, ti, colindam s, i noi
din casă în casă, dar numai o dată pe an: în noaptea de
Mos, Ajun.

Mi-aduc aminte de noaptea când masa prefectului,
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încărcată cu tot felul de bunătăt, i, ne înfrăt, ise stomacul
pentru o clipă s, i ne învrăjbise sufletul pentru o vecinicie.
Era tot o noapte de Mos, Ajun.

Parcă mă văd s, i azi în mijlocul celor de atunci. Mihăit, ă
stă între Lizica s, i mamă-sa, Rădulescu Florian lângă Oit, a,
T, ăpus, Nicolae s, i Columbachis Aristotel la dreapta s, i la
stânga grecoaicei, dar eu între guvernanta, care nu vorbea
decât englezes, te, s, i văduva de la Câmpulung, care nu vor-
bea deloc. Mă văd apoi pornind cu tot, i ceilalt, i prin zăpada
până la glezne, sfidând gerul s, i mai ales viitorul, căruia
nu-i făcusem încă cinstea să-l introducem în preocupările
noastre de până atunci.

Astăzi, însă, afară de Mihăit, ă, care s, tiu unde se află, de
ceilalt, i nu mai s, tiu absolut nimic. De câtva timp, însă, am
început să mă număr s, i eu printre „ceilalt, i”. Nu mai s, tiu
aproape nimic nici de mine. Mi-am pierdut parcă urma.
De câte ori mă caut, îmi pare că nu mă găsesc niciodată
acolo unde mă aflu. Când stau alături de Lizica, mai ales,
nimeni parcă n-ar fi alături de ea. Câteodată, mă simt
as, a de absent, că-mi vine să plâng. Sunt parcă mai absent
chiar decât Mihăit, ă, cel mai absent dintre noi tot, i în clipa
de fat, ă... Nu s, tiu de ce, dar de câte ori mă gândesc la el, mă
trezesc gândindu-mă la mine însumi. Chipul lui începe să
se confunde cu al meu. S, i doar Mihăit, ă nu semăna deloc
cu mine. Nu semăna însă atunci, când nu eram poate
amândoi la fel, când el iubea numai pe Lizica, iar eu mă
lăsam să fiu iubit de toată lumea. Dar azi, când pe Lizica o
iubesc s, i eu la fel cu el, cine-mi spune că n-am început s, i
eu să semăn cu Mihăit, ă?... El, e drept, trebuie să fi putrezit
de mult... Eu, însă, abia acum încep... Dar azi, mâine, mai
curând sau mai târziu, amândoi o să fim la fel... Mort, ii
seamănă între ei ca nis, te frat, i gemeni. În pământ, tot, i
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suntem copiii aceluias, i tată...
Când îi vorbesc de moarte, Lizica îs, i bate joc de mine.

Lizichii nu-i este frică de moarte. Vrea să moară ca o floare
în paharul de cristal în care a lăsat-o stăpâna casei, care a
plecat într-un voiaj mai lung...

Pe mine, însă, cinismul Lizichii mă revoltă. Lizica nu
poate fi sinceră.

N-are nici un motiv să-s, i grăbească singură moartea.
Nu poate fi nici obosită, nici dezgustată de viat, ă. N-are
nici măcar grija unui examen la facultate, ca mine. E tâ-
nără s, i frumoasă s, i are tot ce-i trebuie ca să trăiască feri-
cită. Toată lumea o cunoas, te s, i o iubes, te. Femeile, ca s, i
bărbat, ii, o întâmpină la fel, cu aceleas, i axclamat, ii de admi-
rare. Întreg Parisul o soarbe cu ochii s, i adoarme cu ea în
gând, ca cu amintirea unei zile de sărbătoare. În localurile
de noapte în care se află că vine Lizica toate mesele sunt
rezervate de cu ziua. Pentru un scaun suplimentar la un
colt, de masă, se plătes, te ca pentru un hectar de pământ
arabil. S, i în Frant, a pământul este cu mult mai scump ca
în România...

Lizica mi-a mărturisit că vrea să fie îngropată în pământ
francez.

Pământul Frant, ei adăpostes, te atât, ia mort, i ilus, tri, că
amintirea lor îl face să rodească parcă mai mult ca ploaia
s, i soarele. În Frant, a, când es, ti cu adevărat cineva, nu
mori aproape niciodată. S, i Lizica este obsedată de nu-
mele câtorva femei din veacurile trecute, care, des, i au
murit de mult, continuă parcă să trăiască s, i azi. {{*}} Cre-
deam că singurul mare eveniment al anului va fi examenul
meu, care la Pites, ti, mai ales, trebuie să fi produs oarecare
senzat, ie. M-am îns, elat însă. În Extremul Orient s-a pe-
trecut un eveniment cu mult mai senzat, ional: războiul
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ruso-japonez.
Lizica oscilează între două emot, ii deopotrivă de puter-

nice. Una e plecarea mea; alta, plecarea marelui duce. Eu
trebuie să plec pentru îndeplinirea unor anume formalităt, i,
care reclamă prezent, a mea neapărată în t, ară. Trebuie să-
mi iau majoratul s, i să-mi prelungesc amânarea serviciului
militar. Marele duce, însă, a plecat în Rusia de aproape o
lună. Acum trebuie să se găsească în drum spre Manciuria.

De întors, probabil că o să ne întoarcem amândoi,
afară numai dacă, bineînt, eles, unul din noi nu va da or-
tul popii. De data asta, însă, nu s, tiu care din noi va lua
înaintea celuilalt. Îmi dau seama că de când iubesc pe Li-
zica, eu s, i marele duce nu suntem decât doi cai de curse,
care galopează pe ultima sută de metri ce-i mai despart de
potou. Potoul nostru este Lizica. Până azi, toate cursele
au fost câs, tigate de marele duce. Nici nu se putea altfel...
Marele duce este cal de rasă. Strămos, ii lui numără câte
un împărat de fiecare generat, ie.

Eu, însă, nu sunt decât un biet outsider care as, tept un
handicap convenabil în care să mă pot afirma. Dacă scap
s, i ocazia asta, din cal de curse devin cal de sacà...

Marele duce nu cred să se poată întoarce înainte de
sfârs, itul războiului. Eu, însă, mă pot întoarce oricând
înaintea lui. Dacă as, fi fost major, n-as, fi plecat pentru
nimic în lume din Paris. Dar mama nu mai vrea să-mi
trimită nici un ban. La Lizica nu mă pot împrumuta, fi-
indcă în momentul de fat, ă nu mai are nici ea. În câteva
zile, Lizica a dat gata tot, i banii pe care îi lăsase marele
duce. Cât despre banii din t, ară, să nu mai vorbim. Lizica
nu primes, te de acasă decât o sută de franci mai mult ca
mine. Amândoi dar, suntem, cum se zice, dans la plus
noire purée. Lizica, mai ales, suferă îngrozitor. Pentru
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ea banii sunt ca boabele de orez din pilaf... Nu s, tie nici-
odată câte boabe mănâncă. As, a mănâncă Lizica... mult...
enorm de mult... poate fiindcă i-au recomandat doctorii
să se supraalimenteze. Lizica, însă, depăs, es, te până chiar
s, i prescript, iile medicale. Mănâncă tot ce vede cu ochii.

Mie bunăoară, până azi, mi-a mâncat ceasornicul de
aur care-l aveam de la tata, inelul cu briliant pe care mi-l
dăduse mama-mare, când am plecat la Paris, două rânduri
de haine, un pardesiu s, i leafa mea de bibliotecar pe care
marele duce, la plecare, mi-o avansase pe trei luni de zile...

Trebuie să plec dar... Trebuia să plec de-acum câteva
zile chiar...

M-a oprit însă Lizica. A avut nevoie de mine, sau, mai
bine zis, de rolul pe care trebuia să-l joc fără voie. Nu
puteam s-o refuz. De altfel, Lizica are perfectă dreptate. O
solut, ie mai nimerită nu puteam găsi nici eu, nici ea. Până
ce-am să mă întorc cu bani din t, ară, Lizica a închiriat unui
atas, at de la legat, ia portugheză două din odăile sale de la
parter. Contractul, însă, l-am semnat eu, ca s, i cum as, fi
subînchiriat cu învoirea proprietăresei odăile pe care până
atunci le locuisem eu. De când nu mai are parale, Lizica a
început să aibă scrupule.

Situat, ia asta, însă, nu va dura multă vreme. Marele
duce nu o poate lăsa sur la paille. Oricât de mare ar fi, în
Rusia, criza financiară provocată de război, un mare duce
poate găsi totdeauna banii necesari pentru a-s, i întret, ine
amanta. S, i afară de asta, rus, ii au credit nelimitat la Paris.
O simplă telegramă e de ajuns. Semnătura marelui duce
este ca toiagul lui Moise: face să t, âs, nească apă din piatră
seacă...

Eu însă mă rog la Dumnezeu ca marele duce să întârzie
cât mai mult cu trimiterea banilor. Surpriza asta vreau să i-
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o fac eu, când am să mă întorc din t, ară, major s, i om bogat...
Când voi lua locul marelui duce, poate rusul să se întoarcă
victorios de la război. Adevăratul victorios am să fiu eu...
Abia atunci Lizica o să înt, eleagă care din doi o iubes, te cu
adevărat... S, tiu bine că averea mea nu se potrives, te, nici
pe departe chiar, cu averea marelui duce. Lizica, însă, care
este femeie inteligentă, va aprecia sacrificiul fiecăruia din
noi nu după important, a sumelor emise, ci după putint, a
băncilor emitente...

Mi-e teamă, însă, că Lizica, cum este ea „mână spartă“,
n-are să poată rezista nici până la întoarcerea mea din t, ară.
În cazul acesta, voi fi nevoit să-i fac surpriza prin pos, tă,
nu prin viu grai. Prima recoltă a ogorului meu părintesc
va fi un cec al Băncii nat, ionale românes, ti către Banque de
Paris et Pays Bas...

Numai de nu mi-ar lua înainte marele duce. {{*}} La
noapte plec spre t, ară.

Plec, însă, cu sufletul îndoliat ca poarta unei case în
care a murit cineva. Niciodată n-am plecat as, a de trist,
fiindcă niciodată n-am plecat fort, at de altceva decât de im-
boldul propriului meu suflet. Eu nam călătorit niciodată
decât cu sufletul meu împreună. De data asta însă, plec
numai eu singur. Sufletul meu rămâne la Paris. Rămâne
să rătăcească pe Champs Elysées, la fel poate ca s, i sufletul
lui Mihăit, ă, care acum trei ani rătăcea prin alte câmpii Eli-
see, în timp ce trupul lui, aproape gol, se clătina spânzurat
de copacul de la Trivalea...

Lizica a primit de la marele duce nu banii pe care-i
as, tepta, ci o scrisoare — o scrisoare lungă pe patru fet, e, un
fel de spovedanie târzie, dar categorică din toate punctele
de vedere...

Dacă pe câmpul de luptă din Manciuria marele duce ar
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întrebuint, a, fat, ă de japonezi, aceeas, i strategie ca s, i fat, ă de
noi, geniul rasei slave n-ar mai fi pus niciodată în discut, ie.

Abia acum înt, eleg eu pentru ce marele duce a surâs
când Lizica i-a destăinuit că o iubesc. Tot, i oamenii surâd
pentru câte ceva în viat, ă.

Un surâs, însă, nu seamănă niciodată cu altul. S, i ma-
rele duce nu putea surâde decât as, a cum a surâs: ros, u!...
Culoarea ros, ie înseamnă „pericol”...

Un surâs se poate tălmăci mai us, or ca un vis. Un surâs
ros, u, bunăoară, nu poate fi decât preludiul unei sentint, e
în ultimă instant, ă.

Ierarhia surâsurilor urmează ordinea culorilor din
spectrul solar: ros, u, portocaliu, galben, verde... etc.

Us, urint, a Lizichii ar fi putut să mă coste viat, a. N-are
să mă coste, însă, decât o parte din avere, dacă nu chiar
toată...

Marele duce a anunt, at-o că nu-i mai poate trimite nici
un ban. În schimb, îi trimite consimt, ământul să fie înlo-
cuit cu mine s, i pravoslavnica lui binecuvântare, pentru tot
ce are de gând să mai facă de azi înainte. Existent, a ei nu-l
mai interesează. Parcă n-ar fi iubit în viat, a lui niciodată o
femeie... Marele duce nu mai are decât sentimente patrio-
tice... Pentru un moment, îl preocupă numai problematica
victorie a armatelor ruses, ti s, i prestigiul imperiului t, arist
în Extremul Orient...

De când a primit scrisoarea marelui duce, Lizica tus, es, te
întruna.

De altfel, de câtva timp, la Paris, toată lumea tus, es, te
parcă la fel. Pe măsură ce ziarele anunt, ă noi victorii japo-
neze, gripa franco-rusă face tot mai multe ravagii.

Din cauza aceasta, Lizica n-a putut să mă însot, ească
la gară. A rămas acasă, să se doftoricească. În schimb,
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despărt, irea noastră a fost foarte emot, ionantă. M-a sărutat
cu căldura celor 38 grade de temperatură personală s, i mi-a
spus:

— Vezi să nu uit, i!... Trimite-mi ceva bani imediat ce
ajungi acasă... S, i atâta tot.

Până la plecarea trenului mai sunt 30 de minute...
Până să-mi iau majoratul mai sunt 30 de zile...
Până să pot surâde s, i eu ca marele duce mai sunt 30

de ani... {{*}} Acasă mă as, teaptă mama, o telegramă de la
Lizica, sosită cu o zi înaintea mea, s, i o nesfârs, ită serie de
surprize neplăcute.

Pe mama o găsesc aproape neschimbată. Afară de
cei cât, iva peri albi, crescut, i pe la tâmple, mama a rămas
aceeas, i femeie blândă, cu judecata întreagă, s, i care mă
iubes, te la fel ca întotdeauna, des, i continuă să se îndoiască
încă de strălucirea viitorului meu. Telegrama Lizichii a
nelinis, tit-o mai mult decât dac-ar fi aflat, bunăoară, că mi
s-a întâmplat vreun accident pe drum.

Lizica mă roagă stăruitor să n-o uit s, i să-i trimit, cât
mai curând, măcar cinci mii de lei, deoarece a doua zi chiar
după plecarea mea doctorii au sfătuit-o să intre într-un
sanatoriu.

Mama încearcă să mă convingă de un lucru de care de
altfel nici nu vreau să aud. Mă sfătuies, te să nu-i trimit nici
un ban, fiindcă bărbatu-său s, i părint, ii sunt mai bogat, i
decât mine s, i mai în măsură să-i poarte de grijă. Mama,
însă, nu s, tie încă ceea ce deocamdată nu s, tiu decât eu.
De trei luni de zile, Lizica rupsese orice relat, ii cu cei de-
acasă. Familia, de altfel, nu-i purtase niciodată de grijă.
În lipsa marelui duce, deci, singurul om căruia se putea
adresa fără să ros, ească eram eu. E drept că pe Lizica o
cunos, tea întreg Parisul. Nimeni însă nu avusese până
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atunci curiozitatea să se întrebe cine este această faimoasă
print, esă Romanowska, al cărei amant oficial fusese un
mare duce, iar amant de coeur un student român.

Nu s, tiu, dar, pe cine trebuie să supăr mai degrabă:
pe mama sau pe Lizica? Mama nu vrea să-mi dea nici
un ban mai mult decât strictul necesar buzunarului, iar
Lizica eram sigur că n-are să vrea niciodată să înt, eleagă
imposibilitatea de a-i trimite bani mai înainte de a intra
în posesia averii mele personale. Or, lucrul acesta nu era
posibil decât peste trei-patru săptămâni.

Nu-mi rămâne, deci, decât să mă împrumut în oras, .
Dar de unde? De la bancheri? Imposibil... Ar însemna să
mâhnesc pe mama, care ar afla imediat. De la prieteni?
Dar care din prietenii mei mi-ar fi putut împrumuta suma
de care avea nevoie Lizica?... Nici unul! Poate singur Co-
tan. Dar Cotan este la Bucures, ti. S, i tot la Bucures, ti se află
s, i Stelut, a cu bărbatu-său, care a fost mutat profesor de
gimnastică la gimnaziul „S, incai”, înfiint, at de curând.

Cotan mă uimes, te cu perseverent, a lui sentimentală.
Mărturisesc că nu l-as, fi crezut niciodată capabil de o dra-
goste as, a de lungă. De Stelut, a, însă, mi-e teamă să vorbesc.
Sunt sigur, că vară-mea îl îns, eală cu primul venit. Stelut, a
îmi seamănă mie — mie cel de altădată! Se lasă să fie iu-
bită de toată lumea... {{*}} Bani, bani, bani!... Îmi trebuie
bani!... Îmi trebuie imediat s, i cât mai mult, i... Îmi trebuie
cu orice pret, , fie chiar cu pret, ul renunt, ării benevole la o
parte din propria mea avere. Motivul l-am găsit... Este
admirabil: o datorie de onoare... Banii, însă, nu-i pot găsi
nicăieri... T, ăpus, Nicolae, când a avut nevoie de bani, a
găsit imediat. A spart tejgheaua lui tată-său. Eu, însă, nu
pot face nici măcar atâta lucru.

Tejgheaua lui tată-meu se află la loc sigur — la Casa
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de depuneri s, i consemnat, iuni din Bucures, ti. Tot ce pot
face este să-mi sparg capul...

Mi-e teamă, însă, că nu voi găsi nici acolo ce-mi tre-
buie... În Pites, ti, frământările mele nu produc nici un
ecou. În oras, ul în care Mihăit, ă s-a sinucis din dragoste,
iar eu am rămas corigent la limba română, nu exista nici
un om în stare să-mi descifreze viitorul s, i să-mi sconteze
gloria zilei de mâine...

De când m-am întors în t, ară, trăiesc parcă ultimele zile
ale unui condamnat la moarte. Oamenii s-au pronunt, at...
M-au părăsit... M-au condamnat... Singura mea sperant, ă
este Dumnezeu. El mi-a purtat de grijă totdeauna. El n-a
părăsit niciodată pe cei lovit, i de soartă pe nedrept...

Unui condamnat la moarte i se îndeplines, te totdea-
una ultima dorint, ă. Or, ultima mea dorint, ă este să-i pot
trimite Lizicăi, cât mai curând, banii de care are nevoie
să-s, i caute de sănătate în sanatoriu.

Ei bine, banii aces, tia, banii pe care trebuia să-i trimit
femeii ce iubeam avea să mi-i dea tot o femeie...

Cum i-am luat?... Nu mai s, tiu... Probabil cu ochii
închis, i, ca să nu văd ce iau. Dar i-am luat, totus, i... Tre-
buia!... Pe femeia care mi-a dat, însă, am văzut-o. Era
aceeas, i... Era femeia care-mi păstrase amintirea nes, tirbită...
femeia care mă iubea încă...

Kety, Kety!... Ce aparit, ie nebănuită!... Ce aparit, ie
aproape supranaturală!...

Sunt mai emot, ionat decât Jeana d’Arc când a auzit pe
sfânta Caterina vorbindu-i de crengile zarzărului înflorit...

Binecuvântat fie ministrul de război, care i-a înaintat
bărbatul la gradul de maior, dar l-a lăsat tot în garnizoană
la Pites, ti. Grat, ie lui, regăsesc pe Kety... Grat, ie ei, voi putea
regăsi pe Lizica sănătoasă... {{*}} Kety e aceeas, i — o floare
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presată în filele unui album de poezii.
De când iubesc pe Lizica, însă, nu mă mai interesează

nici florile, nici poeziile. De obicei, florile s, i poeziile sunt
vestmintele de gală ale minciunii. Mă doare în suflet că a
trebuit să mint pe Kety s, i de data asta... Dumnezeu, însă,
are să mă ierte, fiindcă Dumnezeu singur mi-a scos-o în
cale. El s, tie mai bine decât oricine că pe Kety n-am să mi-o
pot smulge niciodată din suflet. Kety este o floare unică.
Ea este amintirea singurei mele poezii trăite cu adevărat.
Kety este izvorul de apă vie din care beau slăbănogii ca să
se întremeze. Numai că, până azi, eu nu-i cunoscusem
încă darul acesta miraculos. Mă adăpasem din ea, ca un
vit, el oarecare din jgheabul rustic al unei fântâni vulgare.
Kety a făcut din mine un alt om. În primele zile după
sosirea mea în t, ară eram mai rău decât slăbănogul din
Evanghelie. Îmi plângeam singur de milă. Astăzi, însă,
parcă sunt Josua, care opres, te soarele pe loc!... În jurul
meu, toată lumea se opres, te să mă privească, să mă ad-
mire, să-mi vorbească, să mă descoasă... Un om venit din
planeta Marte n-ar fi stârnit la Pites, ti mai multă curiozi-
tate decât mine. S, i doar eu nu vin decât de la Paris. S, i,
ceea ce este mai trist, vin cu mâna aproape goală. Pentru
un singur examen de drept s, i o palidă aureolă de donjuan,
nu este nevoie ca cineva să se deplaseze peste nouă mări
s, i nouă t, ări...

Sunt sigur că, în timpul acesta, cei mai mult, i dintre
colegii mei, des, i nu părăsiseră încă t, ara, trecuseră totus, i
mai multe examene s, i cunoscuseră mai multe femei decât
mine. Faptul, însă, că veneam de peste frontieră făcea
să fiu privit cu emot, ia naivă cu care sedentarii micilor
localităt, i din t, ară salută aparit, ia păsărilor călătoare.

Pe vremea aceea, pentru pites, teni numai berzele s, i
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rândunelele treceau frontiera. Lor nu le era dat să meargă
decât cel mult până la Bucures, ti. Capitala t, ării era singurul
titlu de glorie al celor care-s, i puteau permite eroismul
unui voiaj extraordinar. Berzele s, i rândunelele, însă, îi
făceau să-s, i aducă aminte că pământul se mai întinde s, i
dincolo de ceea ce văd ei cu ochii. Pentru prima, dacă nu
chiar pentru singura oară în cursul unui an întreg sosirea
lor îi făcea să mestece în gură s, i în gând nume exotice
ca Bosfor, Dardanele, Mediterana, Egipt... Dar atât, s, i
nimic mai mult. Hotentot, ii nu pot număra decât primele
zece cifre. Pentru rest, nu-i mai ajută creierul... Dintre
tot, i concetăt, enii mei, singur profesorul de geografie s, tia
poate ce alte nume mai poartă încă pământul de dincolo
de Egipt...

Tot un fel de pasăre călătoare eram pentru ei s, i eu. Ca
s, i ele, plecasem s, i eu odată cu începutul unei toamne. Ple-
casem, însă, nu spre sud, ci spre apus, pe drumul soarelui...
S, i nu mă întorsesem ca ele, primăvara, ci aproape în to-
iul iernii, când la Pites, ti păsările călătoare nu mai zboară
decât în amintirea celor cât, iva sentimentali cărunt, i.

Ciudată pasăre călătoare!... Îmi dau seama că reaparit, ia
mea la Pites, ti cadrează mai repede cu personalitatea vul-
gară a păsărilor autohtone.

Nu eram nici barză, nici rândunică... Eram un singur
curcan îngâmfat, pe care concetăt, enii mei îl as, teptau cu
nerăbdare ca să-l îngras, e pentru Crăciun.

Cei care încearcă să se apropie de mine parcă-mi în-
tind mai repede lat, ul, nu mâna. Le este teamă să nu le
scap din mână iar. Tot, i au aerul că vor să se invite la ospăt, .
Tot, i sunt flămânzi. Tot, i mă privesc cu ochii holbat, i s, i cu
gurile căscate, ca nis, te crocodili în bazinul unei grădini
zoologice... S, i totus, i, nici unul din ei nu mă vrea propriu-
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zis pe mine. Pentru ei, eu nu sunt decât o simplă unitate
de măsură.

Fiecare din ei se socoate cu mult mai presus decât
mine. Asta nu înseamnă, însă, că fiecare din ei n-ar vrea să
fie, dacă nu mai mult, cel put, in atât cât sunt eu... În pâlnia
urechii lor numele meu se împletes, te cu ecoul vecinicei
lor obsesii cotidiene: Bani! Cuvântul acesta le face un gol
enorm s, i în cap, s, i în suflet, s, i în stomac...

Bani, bani, bani!... Banii mei, banii tatii, banii lor...
Tot, i au aceeas, i mentalitate. Tot, i sunt convins, i că banii
mei trebuie să fie s, i banii lor...

Prima plecare mi-o iertaseră, fiindcă s, tiau că plec cu
mâna goală.

Cers, etorilor li se deschid port, ile ca să iasă afară din
cetate, nu să intre...

Perspectiva unei noi plecări, însă, îi doare, îi exaspe-
rează, îi flămânzes, te!...

Nu s, tiu cu ce i-as, putea îndestula. La parastas se mă-
nâncă gratuit. Înaintea plecării mele, dar, le trebuie s, i lor,
dacă nu altceva, cel put, in un parastas, parastasul banilor
care vor pleca odată cu mine... Instinctul lor de oameni
flămânzi le spune că, odată plecat cu banii, n-am să mă
mai întorc poate, sau, în cel mai fericit caz, am să mă în-
torc fără bani... S, i cum banii mei sunt s, i banii lor, fiecare
din ei se vede cu mult mai păgubit decât mine însumi.

Până atunci, în mijlocul lor trăisem linis, tit s, i anonim.
Nimeni nu făcuse prea mare caz de mine. În oras, , singura
mea faimă era că rămăsesem corigent la limba română. De
data asta, însă, toată lumea este răzvrătiră contra tiranului
imaginar care le periclitează avutul, libertarea s, i chiar
existent, a zilei de mâine. Capul răzvrătit, ilor este însăs, i
mama.
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Des, i pare a fi tot atât de flămândă, Kety singură nu
face parte din gloata răzvrătit, ilor. Kety, însă, e flămândă
numai de mine, de cel de altădată s, i probabil de cel de
totdeauna. Ea singură nu-mi cere nimic.

Pentru ea, însă, acest „nimic” pret, uies, te mai mult ca
tot ce alt, ii îmi cer cu tot, ii laolaltă. Gândul că mâine as, pu-
tea fi un altul decât cel de azi îi înfurie pe tot, i deopotrivă.
Ea însă continuă să mă păstreze acelas, i pe care mă cunos-
cuse în ziua când, goală toată, se măsurase cu mine pe
sofa. Kety e singura mea mângâiere, singura fereastră lu-
minată din oras, ul ăsta fără uzină electrică, singura adiere
de primăvară în toiul acestei ierni grozave, singura fiint, ă
în mijlocul acestor bolovani cu chip de oameni... S, i totus, i,
fat, ă de Kety mă simt mai vinovat ca oricând. Răutatea
celorlalt, i mă face să zâmbesc. Bunătatea ei, însă, mă pune
pe gânduri. Îmi dau seama că fat, ă de Kety voi fi un platnic
rău. Pentru tot ce-mi oferă ea, eu nu-i pot da în schimb de-
cât iluzia satisfact, iei grotes, ti, pe care un expres de lux o dă
unei gări secundare în care se opres, te câteva clipe numai.
{{*}} La Bucures, ti, îmi regăsesc parte din colegii din liceu.
Unii sunt în ultimul an, la licent, ă. Alt, ii s-au împotmolit,
ca s, i mine, la primele examene. Pe tot, i, însă, deopotrivă
îi găsesc la fel de schimbat, i. Aproape nu-i mai recunosc.
Lipsa de mijloace i-a îmbătrânit înainte de vreme.

Cei mai mult, i sunt dezgustat, i s, i de învăt, ătură s, i de
viat, ă. Ca s, i corăbiile lui Filip al II-lea, nici n-au apucat să
se desprindă bine de t, ărm, s, i au naufragiat cu tot, ii, fără
să aibă timp să dea măcar o singură luptă în largul mării.

Cotan este funct, ionar la Ministerul de Interne. Chios-
tec a dat dracului medicina s, i s-a întors acasă la Meris, ani.
T, ăpus, Nicolae cântă cu ghitara într-o cârciumă de lângă
Gara de Nord. Baruch David face gazetărie, fiindcă s, tie s, i
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limba germană, iar Popescu Virgil a intrat în conservator
s, i este probist la Teatrul Nat, ional.

Mă întreb ce ar fi făcut Mihăit, ă dacă ar fi trăit. Dintre
noi tot, i, numai el s-ar fi grăbit poate să-s, i dea licent, a. S, i
pe urmă?... Probabil ar fi trecut s, i el, ca ceilalt, i, în rândul
slăbănogilor sfint, i bizantini, care as, teaptă să fie eternizat, i
pe zidul unei biserici dintr-un sat oarecare.

Cotan mi-a mărturisit că mai as, teaptă un an s, i, dacă o
vedea că nu e rost, se duce să-s, i dea examenele la facultatea
de la Ias, i. Nu se prea grăbes, te însă nici el, fiindcă până la
25 de ani nu are ce face cu licent, a. Avocatură n-o să facă,
fiindcă n-are nici o tragere de inimă, iar în magistratură
n-are să intre, fiindcă profesiunile cu ore fixe îl dezgustă.
Ministerul este altceva. La minister nu se duce decât la
începutul fiecărei luni, ca să-s, i ia leafa. La 25 de ani, însă,
se poate alege deputat, mai ales că fostul prefect este de
data asta senator.

Cotan pare a fi rămas acelas, i. S, i cu toate acestea, s-a
schimbat s, i el foarte mult. Pe Cotan, însă, nu l-a schimbat,
ca pe alt, ii, grija zilei de mâine. L-au schimbat femeile...
Păcat numai că aventurile lui Cotan nu prezintă nici un in-
teres. Toate se sfârs, esc aproape la fel — monoton s, i pueril.
Băiatul ăsta este lipsit de orice fantezie. Parcă toată viat, a
lui n-a frecventat decât acelas, i birt economic de mahala,
în care s-a intoxicat după fiecare fel de mâncare. Între-
gul său menu sentimental e format numai din alimente
stricate.

Nu s, tiu dacă Stelut, a intră s, i ea în aceeas, i categorie.
Des, i sunt curios să aflu noutăt, i despre ea, Cotan se feres, te,
totus, i, să-mi vorbească de vară-mea. Discret, ia lui îmi dă
să înt, eleg că nu trebuie să-i vorbesc nici eu nimic de soră-
sa. Atât mai bine. Poate că fratele Lizichii nu bănuies, te
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încă nimic din tot ceea ce mama pretinde că ar fi aflat
întreg oras, ul.

Dar chiar as, a să fie... Care e vina mea?... Gura lumii e
slobodă...

Nu s, tiu de ce, dar pe mine zicătoarele populare nu mă
impresionează niciodată la fel, mai ales când mă simt vizat
eu. Bunăoară, faptul că toată lumea din Pites, ti cunoas, te le-
găturile mele cu fata fostului prefect s, i actualul senator mă
încântă. Când Mihăit, ă mi-a mărturisit pentru prima oară
că este amorezat de Lizica, am zâmbit. Pe vremea aceea,
însă, nu cunos, team lumea decât din cărt, ile cu poves, ti s, i is-
torioare morale. Pe Lizica, mai ales, n-o cunos, team deloc.
N-o scosesem încă din rândul zânelor cromolitografiate
pe hârtia velină a hors-text-elor.

Or, dacă eu însumi nu mă socoteam în stare să-mi ridic
ochii până la ea, cu atât mai mult suferint, a lui Mihăit, ă îmi
părea o curată prostie.

Cu timpul, însă, devenisem mai îngăduitor fat, ă de
prostia omenească.

Ba de data asta, chiar, mi se părea că nimic mai firesc
nu s-ar fi putut întâmpla decât să calc s, i eu pe urmele lui
Mihăit, ă.

Totus, i, fat, ă de Cotan mă simt oarecum jenat. Mi-e
teamă parcă să dau ochii cu el. Probabil fiindcă sunt vino-
vat. Dar ce anume rău am făcut, nu s, tiu. În orice caz, sunt
sigur că n-am făcut nimic cu gândul de a face rău. Fiecare
e liber să mă judece cum vrea. Judecata celorlalt, i nu mă
interesează; din contra, mă bucură... mă face să zâmbesc
s, iret...

Judecata lor îmi lustruies, te parcă s, i mai mult vitrina
amorului meu propriu, care până atunci se strecurase prin-
tre ei ca geamul unui vagon de drum de fier, aburit de ger.
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Judecata lui Cotan, însă, mă tulbură... mă face să tremur...
Îmi dau seama că, pentru ce am făcut eu, numai el mă
poate judeca. S, i vina mea îmi pare cu atât mai mare cu cât
până azi el singur nu-mi vorbes, te de ea... Pentru ce oare?...
Voies, te să mă crut, e sau voies, te să mă pedepsească?... Ati-
tudinea lui Cotan începe să mă exaspereze. Oare s, tie ceva
sau nu s, tie nimic?... Pentru mine, însă, un „da” sau un
„nu” este acelas, i lucru. Pe zi ce trece, îmi dau seama că
cel care cu adevărat nu s, tie nimic sunt eu... Nu s, tiu nici
măcar atât cât ar putea s, ti Cotan.

Simt nevoia să plec cât mai curând. Niciodată nu m-
am simt, it mai străin în mijlocul alor mei ca de data asta.
Tristet, ea celor câteva zile petrecute în t, ară s-a îmbibat
parcă în mine ca un amestec de ot, et s, i fiere într-un bu-
rete...

E singura mea provizie de drum. E buretele cu care
va trebui să-mi răcoresc buzele aprinse de cuvintele pe
care simt că nu le mai pot rosti... S, i când mă gândesc cu
câtă bucurie as, teptam să-mi revăd s, i familia, s, i prietenii
din copilărie!... Credeam că cei trei ani de zile petrecut, i
departe de ei mă adânciseră s, i mai mult în sufletul lor. Nu
s, tiam, însă, că în lipsa mea furtuna smulsese din rădăcini
până s, i copacul de care se spânzurase Mihăit, ă la Trivalea...

Cine mă înstrăinase, oare, as, a de mult de ei?... Timpul?
Nu cred...

Oamenii?... Poate.
Nu vreau să învinovăt, esc pe nimeni, fiindcă vinovat

n-as, vrea să fiu decât eu singur!... Mi-e teamă, însă, ca
nu cumva mai târziu, sau poate mai curând decât cred,
cineva să nu-mi spună că vinovatul este un altul...

Chipul Lizicăi se aprinde parcă în fat, a ochilor mei
ca un semnal luminos de alarmă în noapte, nu s, tiu însă
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unde... pe mare, pe t, ărm, sau pe cer...
— Nu crede, că nu-i adevărat... Vinovata nu sunt eu...

E dragostea!...
La Paris străinii mă apropiaseră de Lizica... În t, ară,

Lizica mă depărtase de ai mei... {{*}} În sfârs, it... Iată-mă
om liber!...

Iată-mă, fiindcă deocamdată as, a îmi place să mă cred.
Om însă — om adevărat — mi-e teamă că nu sunt încă.

— Om!...
Ce cuvânt lipsit aproape de orice rezonant, ă!... Un cu-

vânt amputat... estropiat... Parcă nici n-ar fi cuvânt ade-
vărat... O simplă împerechere de litere, s, i atâta tot. O
vocală care vrea să zboare s, i o consoană care o t, ine parcă
pe loc!... S, i, totus, i, cuvântul acesta as, a de mic reprezintă
ceva foarte mare

— tot ce poate fi mai mare... Podoaba creat, iei... Punc-
tul culminant al unui program de realizări nebănuite... Un
punct grafic, după cea mai lungă s, i mai elocventă frază
divină — o frază care a durat s, ase zile întregi!... Cu el se
încheie totul. După el, nu mai există nimic.

Nimic!...
Ciudat lucru. Cuvântul „nimic” este mai lung decât

cuvântul „om”.
Să nu judecăm însă important, a cuvintelor numai după

imaginea lor grafică. În felul acesta, toate bibliotecile din
lume s-ar reduce la colect, iile uniforme ale aceluias, i abece-
dar, tipărit însă în edit, ii diferite. S, i totus, i, cuvântul „om”
nu este decât o firmă — firma unui magazin de lux în inte-
riorul căruia, însă, de cele mai mute ori se găses, te cu totul
altceva decât ce este scris afară. Vreau să spun că în viat, a
de toate zilele nu orice om dovedes, te existent, a fiint, ei pe
care Dumnezeu a voit s-o facă după chipul s, i asemănarea
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sa.
Un om adevărat este un mecanic-s, ef al propriei sale

uzine. Trăies, te ves, nic în apropierea materiilor inflamabile
s, i a mas, inilor cu tot felul de rot, i dint, ate, care nu as, teaptă
decât o mis, care gres, ită ca să-l mutileze, ba chiar să-l dis-
trugă. Mecanic-s, ef, însă, nu pot, i ajunge decât după ce ai
trecut prin toată ierarhia meseriei, de la ucenic până la
maestru.

Faptul acesta mă întristează. Îmi dau seama că până
azi ucenicia viet, ii mele nu s-a remarcat cu nimic de seamă,
ca să-mi poată da cel put, in iluzia apropiatei înaintări la
rangul de maestru.

Nu s, tiu, dar, dacă sunt om cu adevărat. În schimb,
pot spune că sunt liber. Nu mi-a spus încă nimeni lucrul
acesta. Eu, însă, îl simt sau, mai bine zis, îl ghicesc. S, i
as, a trebuie să fie, fiindcă în viat, ă, de cele mai multe ori,
ceea ce simt, im fără să s, tim încă este cu mult mai adevărat
decât ceea ce pretindem că s, tim...

Nu mai depind de nimeni. Majoratul m-a dezlegat
de ultima obsesie a lant, ului, de-a lungul căruia, ca s, i un
câine care mus, că, nu-mi plimbasem, până atunci, as, a-zisa
libertate decât prin ograda copilăriei.

De îndată însă ce am găsit poarta deschisă, am s, i luat-
o la goană pe stradă. Încotro? Nu s, tiu nici eu. Senzat, ia
libertăt, ii mult as, teptate este as, a de puternică în primele
clipe, că-t, i atrofiază până s, i simt, ul direct, iei.

Deocamdată, s, tiu numai că am pornit-o din nou spre
Paris. Atât mi-e de ajuns.

De când sunt liber, însă, pentru mine Parisul se con-
fundă cu Lizica.

Dar când iubes, ti pe Lizica, pot, i fi oare cu adevărat
liber?... Iată un lucru la care nu m-am gândit încă.
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Nu sunt încă sigur, dar mi-e teamă că libertatea mea
începe să devină s, i ea problematică. Mi se pare că mi-am
schimbat numai stăpânii. S, i, ceea ce este mai trist, de
data asta nu cunosc nici măcar lungimea lant, ului pe care
îmi voi plimba, de azi înainte, iluzia libertăt, ii mele de om
îndrăgostit. {{*}} Călătoresc singur într-un compartiment
cu trei locuri s, i două inscript, ii, repetate în mai multe limbi:
caloriferul cu: „cald, potrivit, frig” s, i semnalul de alarmă
cu: „în caz de pericol, traget, i de mâner”.

Parcă as, călători cu trenul pentru prima oară în viat, ă.
Fiecare macaz mă face să tresar. Din gările prin care trec
fără să mă opresc, cineva parcă îmi face semn să mă dau
jos din tren. Fanionul ros, u al cantonierilor îmi anunt, ă
parcă o apropiată deraiere.

Am impresia că, de data asta, am pornit pe un drum
gres, it. S, i, cu toate acestea, pe vagonul în care călătoresc
stă scris, ros, u pe alb: Bucures, ti — Paris.

Este acelas, i drum pe care l-am mai făcut o dată. Îl
recunosc. Îl reperez în amintirile mele, proaspete încă, s, i,
la capătul lui, mă opresc cu gândul, as, a după cum, trei ani
în urmă, mă oprisem cu trenul.

Pe vremea aceea, Parisul nu exista decât în imaginat, ia
mea. Mi-era egal, dar, oricum l-as, fi găsit. De data asta,
însă, Parisul palpită în ritmul inimii mele. S, i ritmul inimii
mele nu repetă decât cele trei silabe ale cuvântului: Li-zi-
ca!...

Manivela caloriferului este trasă la cald. Mie însă mi-e
frig. Tremur tot. Dint, ii îmi clănt, ănesc în gură s, i stomacul
mi se dezumflă ca o minge spartă. De-a lungul brat, elor
s, i picioarelor, s, iruri de furnici nevăzute urcă s, i coboară
neîncetat, iar în cres, tetul capului părul mi s-a zbârlit ca
o coadă de viezure. Un demon s, i-a înfipt ghearele în el s, i
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vrea să mi-l smulgă cu orice pret, ...
N-am trecut niciodată printr-o criză de nervi ca asta.

Geamurile compartimentului au început să se aburească
de căldură. Pe mine, însă, mă învăluie parcă cears, aful rece
din patul unui hotel de provincie, fără sobă.

As, vrea să trag mânerul de alarmă, să opresc trenul în
câmp s, i s-o iau la goană de-a lungul arăturilor înzăpezite,
ca un iepure urmărit de propria lui teamă.

La fel, mi-e teamă s, i mie de ceva. Mi-e teamă, parcă, de
o răzbunare apropiată, pe care însă n-o bănuiesc de unde
ar putea veni. S, i totus, i, nu-mi aduc aminte să fi făcut rău
cuiva.

Singură Kety ar avea poate dreptul să se plângă de
mine. Dar Kety nu bănuies, te c-am mint, it-o. Kety, pro-
babil, continuă să creadă s, i azi că am avut o datorie de
onoare, s, i nu s, tie că banii pe care mi-i împrumutase i-am
trimis Lizichii. Ba, ceva mai mult, Kety a rămas surprinsă
când a primit cadoul-dobândă pe care i l-am făcut la ple-
care. De altfel, Kety mă iubes, te prea mult ca să-mi vrea
răul. Kety mă iubes, te pe mine, as, a cum iubesc eu pe Li-
zica. Cine spune că femeile nu pot să iubească se îns, eală.
Dovadă, Kety s, i poate chiar Lizica...

Dar dacă este as, a, de cine poate să-mi fie teamă? Nu,
nu... Nu mi-e teamă de nimeni s, i de nimic. S, i continui să
călătoresc inert ca un geamantan în fundul căruia mi-am
ascuns cons, tiint, a împăcată că eu n-am făcut nimănui nici
un rău până acum. Cândva, nu s, tiu când, probabil că voi
păcătui s, i eu.

Singurul meu mare păcat în viat, ă, însă, va fi altul. Va fi
răul pe care mi-l voi face tot eu mie însumi. {{*}} La Viena,
un defect al uzinei electrice întârzie, nu se s, tie pentru cât
timp, plecarea trenului din Westbahnhoff spre Paris.
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Prin birouri ard lumânări de spermant, etă s, i brichete
de aprins t, igări. Pe peron, amploiat, ii de la Căile Ferate
circulă grăbit, i, cu felinare s, i tort, e aprinse în mână. Specta-
colul este lugubru s, i comic în acelas, i timp. Asist la înmor-
mântarea unui lepros medieval, în jurul căruia legea cerea
să se facă zgomot mult s, i întuneric. Îngrozit, i de urmările
neprevăzute ale accidentului, călătorii s, i-au pierdut parcă
s, i mint, ile, s, i identitatea. Aleargă cu tot, i în nes, tire, se ca-
ută, se strigă, se lovesc s, i se înjură. Cei care, întâmplător,
se regăsesc, se îmbrăt, is, ează fericit, i ca s, i cum ar fi scăpat
de focul gheenei.

Printre ei mă aflu s, i eu. Pe mine, însă, nu mă cunoas, te
nimeni.

Nimeni nu mă caută. Nimeni nu mă strigă pe nume.
Prezent, a mea în mijlocul lor nu interesează pe nimeni.
Dintre tot, i călătorii, eu par a fi cel mai absent. Sunt singu-
rul călător care mi-am păstrat mint, ile s, i identitatea.

Mă întreb, chiar, de ce m-am coborât din vagon, când
spectacolul l-as, fi putut privi tot as, a de bine de la fereastră.
Cineva, însă, mă împinge parcă tot mai mult spre gloata
de nedumerit, i care se înghiontesc, se apostrofează s, i se
învârtesc în jurul lor, ca nis, te câini cu tinicheaua de coadă.

Cu cât timplul trece, imi dau seama că aceeas, i agitat, ie
colectivă pune stăpânire s, i pe mine. E drept că teama de
necunoscut este cea mai contagioasă boală sufletească.
În momentul acela, însă, sufletul meu evadase din mine.
Călătorea grăbit înaintea mea, pe acelas, i drum pe care,
din clipă în clipă, as, teptam să pornesc s, i eu. Regretam
numai că eu nu puteam sosi la Paris decât în urma lui,
adică pe înnoptate, când poarta sanatoriului se închide
deopotrivă s, i pentru cei de afară s, i pentru cei dinăuntru.
Aveam, dar, să văd pe Lizica cu o zi mai târziu.
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Dar atât s, i nimic mai mult. O întârziere de câteva
ore, chiar când te grăbes, ti să-t, i regăses, ti iubita, nu poate
fi o nenorocire. În dragoste, mai ales, să te faci as, teptat
este o cochetărie, nu o necuviint, ă. Amant, ii adevărat, i se
as, teaptă totdeauna. Numai regii nu trebuie să as, tepte
pe nimeni. Protocolul curt, ilor regale, însă, nu vorbes, te
nimic despre amantele regilor. Probabil că regii, când îs, i
as, teaptă amantele, nu mai sunt nici ei regi...

As, adar, temerea de care mă simt cuprins este pur s, i
simplu ridicolă.

Totus, i, pe măsură ce-mi dau seama că n-am nici un
motiv să mă agit, nelinis, tea din mine continuă să fiarbă în
clocot, ca apa dintr-o oală ce amenint, ă să azvârle capacul
în aer...

Iată ce înseamnă să fii om liber!... Când crezi că nu
mai es, ti legat de nimeni, simt, i că trebuie să te legi din nou,
tu singur, de cineva.

La un moment dat, din mult, imea de necunoscut, i cu
chipuri s, i gesturi apocaliptice, un chip nebănuit mi se
lămures, te deodată în fat, a ochilor, ca o amintire împros-
pătată de un album cu fotografii decolorate de vreme.

Cotan!...
Tresar, cu numele lui pe buze. Dar chipul fratelui Lizi-

chii dispare imediat, înghit, it parcă de valurile mării, ce-l
scosese numai pentru o clipă la suprafat, ă. Îl văd cu ade-
vărat, sau Cotan nu e decât o simplă halucinat, ie a mea, în
această noapte de valpurgis vienez?... Mă înalt, în vârful
picioarelor, s, i ochiii mei se rotesc pe deasupra capetelor
necunoscute, până ce chipul lui mi-apare din nou. De data
asta, însă, nu-l mai scap din ochi.

Cotan m-a zărit s, i el. Lucru ciudat, însă, figura lui nu
trădează nici o emot, ie... nici o surpriză măcar. Cotan mă
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prives, te as, a ca s, i cum nu m-ar recunoas, te. Să fie oare din
cauza întunericului? (Cotan e miop ca s, i mine). Nu s, tiu
care poate fi cauza. Prezent, a mea, însă, nu-l încântă deloc.
Pentru prima oară de când îl cunosc Cotan pare preocupat
în mod serios de ceva important, ceva care-i întunecă până
s, i surâsul obis, nuit cu care ne întâmpinasem totdeauna
până atunci.

Faptul acesta mă pune din nou pe gânduri. Încep să
bănuiesc că motivul temerii de care mă simt, eam încă stă-
pânit nu putea fi altul decât prezent, a lui Cotan la Viena. Se
întâmplase ceva înainte, sau ceva trebuia să se întâmple
chiar în momentul acela? Ajuns, i unul în fat, a altuia, ne
privim câteva clipe întrebători, dar fără să ne întindem
mâna. Nu s, tiu ce ne împiedică: mult, imea din jurul nostru
sau poate chiar teama de noi îns, ine? Întâlnirea noastră
neas, teptată, însă, pare a fi epilogul unui lung spionaj reci-
proc... S, i acum, iată-ne descoperit, i, dezarmat, i de propriile
noastre arme.

Iată-ne unul în fat, a altuia, gata să ne luăm interoga-
toriul pentru o anume vină bănuită, dar nedovedită încă.
Amândoi deopotrivă s, i spioni s, i victime, fiecare din noi
ne întebăm: Care pe care?... Care din noi îl prinsese cu
adevărat pe celălalt?... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Să sune clopotele Catedralei Sfântului S, tefan, ca să
afle Viena toată ca în noaptea aceea Lizica doarme singură,
într-un vagon cu us, ile plumbuite, pe una din liniile de
garaj din Westbahnhoff. S, i să se facă lumină... Lumină
multă, lumină pentru toată lumea deopotrivă... S, i lumina
din vagoanele cu ferestrele deschise să se aprindă numai în
vagonul cu us, ile plumbuite, fiindcă acolo doarme călătorul
care are nevoie de mai multă lumină decât tot, i ceilalt, i... . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .
Cotan crede probabil că am înnebunit. Mă zgâlt, âie de

mâneca hainei s, i încearcă să-mi astupe gura cu palma. Se
teme să nu-l compromit.

Pentru prima oară când trece frontiera nu vrea să se
dea în spectacol. Durerea lui nu vrea s-o mai cunoască
nimeni. Abia s-a hotărât să mi-o împărtăs, ească mie. Eu
însă i-o ghicisem dinainte. I-am smuls-o din gură, fiindcă
în inimă nu cred să fi avut nimic.

Ca orice perfect om de lume, Cotan este un cretin.
În lumea lui, durerule mari nu trebuie să se manifesteze
decât pe suprafet, e mici.

El nu s, tie ce înseamnă o durere adevărată. Cotan n-a
iubit pe nimeni s, i n-a suferit niciodată. N-a iubit nici pe
soră-sa, pe care n-a cunoscut-o decât întâmplător, ca pe
oricare membru al familiei. Pe Lizica n-am iubit-o decât
eu, fiindcă eu singur am iubit-o altfel decât tot, i ceilalt, i...
altfel chiar s, i decât Mihăit, ă, care se omorâse pentru ea...

Cotan nu pricepe de ce strig să se facă lumină... El nu
s, tie că Lizicăi nu-i plăcea să doarmă pe întuneric. Lizica
n-a dormit niciodată decât în timpul zilei... Nopt, ile s, i le
petrecea numai în localuri luminate a giorno. S, i continui
să strig as, a, până ce, deodată, iată că se face lumină cu
adevărat în toată gara.

Uzina electrică fusese reparată.
Clopotele, însă, n-au sunat... Clopotele de la Sfântul

S, tefan nu sună decât foarte rar — când moare câte un
Habsburg.

Pentru Lizica, însă, aveau să sune alte clopote — clopo-
tele de la Pites, ti... clopotele de la Sfântul Gheorghe, de la
Sfântul Nicolae, de la Sfântul Ion, de la cimitirul S, erban-
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Vodă... {{*}} În trei luni de zile, am schimbat opt odăi cu
chirie. As, putea spune că în trei luni de zile am făcut încon-
jurul Parisului. Din Rue des Écoles, m-am mutat în Avenue
des Gobelins, apoi în Rue de Rivoli, în Place de la Bastille, în
rue Lepic, în Rue Campagne Première, în Avenue de la Grande
Armée s, i în Rue de la Pompe, până ce într-o bună zi mi-am
făcut bagajul, m-am prezentat la ghis, eul unei agent, ii de
voiaj s, i am cerut un bilet circular pentru Italia. Îmi aduse-
sem aminte că Phileas Fogg făcuse înconjurul pământului
în optzeci de zile. S, i doar pământul era ceva mai mare
ca Parisul. De la moartea Lizichii, mai ales, Parisul nu
mai era pentru mine decât o vagă expresie geografică, un
nume care nu-mi mai spunea aproape nimic, ceva cu totul
inexistent, as, a cum trebuie să fi fost pe vremea Sfintei
Genevieva.

Oriunde as, fi stat s, i orice as, fi încercat să fac, era
acelas, i lucru. În fiecare odaie nouă, eram aceeas, i scri-
soare închisă într-un plic cu adresa ves, nic gres, ită. Za-
darnic, după primele zile, rupeam plicul vechi s, i băgam
scrisoarea într-un plic nou... După trei luni de zile, nu-i pu-
tusem încă găsi adresa adevărată... Probabil că scrisoarea
existent, ei mele nu mai era destinată pentru Paris. Tre-
buia deci să mi-o adresez cu totul altundeva... pe lumea
cealaltă... acolo unde se găsea Lizica!... S, i totus, i, nu m-am
sinucis! În schimb, am plecat. Am plecat singur... Când
es, ti singur, înseamnă că es, ti totdeauna alături numai de
cine vrei tu să fii. Trebuia dar să-mi t, in cuvântul dat. Călă-
toria asta i-o promisesem Lizichii încă în ajunul plecării
mele în t, ară, pentru majorat. N-o făcusem până atunci,
fiindcă eram sigur că Lizica, dacă ar fi trăit, ar fi amânat-o
s, i ea, tot pentru începutul primăverii. O fac deci acum,
ca să-i pot da Lizichii cel put, in satisfact, ia postumă că în
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viat, ă nu i se refuzase nimic... Nu e vina mea, însă, dacă o
fac singur. Destul că n-o fac cu altcineva. În orice caz, o
fac cu amintirea Lizichii mai vie decât oricând...

De data asta cel put, in vom fi doi amant, i ideali. Lizica
n-are să mă mai supere cu nimic s, i tovărăs, ia ei n-are să mă
coste decât lumânările pe care am de gând să i le aprind
în Domul din Milan, la San Marco, în Domul din Florent, a
s, i la San Pietro. {{*}} Din t, ară, adusesem cu mine câteva
cărt, i s, i reviste literare, apărute în lipsa mea, pe care însă
n-avusesem încă timp să le citesc la Paris. Ele trebuiau să
formeze la fine fleur a bagajului meu. Lectura, s, i mai ales
lectura subiectelor scurte, este recomandată ca cel mai bun
medicament contra plictiselii în timpul călătoriilor mai
lungi. Or, pe vremea aceea, subiectele autorilor români
erau foarte scurte. Păreau scrise anume pentru cei care
călătoresc, mai ales în trenurile de lux, unde ris, ti să te
plictises, ti mai repede ca în trenurile populare.

As, a e când călătores, ti singur în compartimentul tău.
Dacă n-ai destulă imaginat, ie să te crezi într-un fotoliu
de teatru sau pe terasa unei cafenele, încetezi să mai fii o
fiint, ă propriu-zis. Te identifici fără voie cu chipul patinat
de vreme dintr-o pictură veche, expusă în vitrina unui
anticar. Subiectul n-are nici o important, ă.

Pret, ul se socotes, te după vechimea tabloului, care, de
cele mai multe ori, hotărăs, te s, i valoarea lui artistică... Din
gările prin care te opres, ti numai câte două-trei minute,
în lipsa publicului obis, nuit, amploiat, ii Căilor Ferate te
privesc dacă nu cu o vădită ură, cel put, in cu indiferent, ă...
La fel prives, te s, i marele public operele de artă, fie că nu le
poate aprecia, fie că n-are bani destui ca să le cumpere.

Dacă as, fi cu Lizica, probabil că prezent, a mea, cel put, in
în vagonul restaurant, ar fi des, teptat mai mult interes.
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Singur, însă, nu sunt decât una din feluritele etichete de
pe sticlele cu vin sau apă minerală, pe care chelnerii le
recomandă deopotrivă, cu acelas, i exagerat entuziasm de
limbaj.

Majoritatea pasagerilor se găses, te în aceeas, i categorie
ca s, i mine.

Afară de un german care ocupă o masă pentru patru
persoane, cu nevastă-sa s, i două fiice, tot, i ceilalt, i pasageri
mănâncă singuri. Deocamdată, nici unul din ei nu pare
dispus să intre în vorbă cu vecinul său. Atent, ia lor se în-
dreaptă mai mult spre oamenii de serviciu, care circulă
clătinându-se printre mese, ca un s, ir de plopi bătut, i de
vânt de-a lungul unei s, osele drepte. Uniforma lor pare a-i
interesa mai mult decât cele două-trei costume englezes, ti
de voiaj sau decoltajul demidecent al celor două fiice ale Ri-
nului. În fat, a mea deocamdată nu stă nimeni. În s, ervetul
de pe tacâm, însă, e înfipt un carton cu inscript, ia: „Rezer-
vat”.

S-au servit aperitivele, s, i tacâmul din fat, a mea conti-
nuă să fie rezervat, dar neocupat... Titularul lui trebuie să
fie un englez, care probabil nu admite ora meridianului
din Paris. Mănâncă după meridianul din Greenwich. S, i
nu ma-m îns, elat. Nu era, propriu-zis, un englez. E drept.
Era însă tot un fel de anglo-saxon... O americancă... ba
ceva mai mult, o vagă cunos, tint, ă a mea, o doamnă cu care
legasem oarecare prietenie în cercul artis, tilor plastici de
la Closerie des Lilas, pe care-l frecventam s, i eu în ultimul
timp.

Doamna Wendy Woods, sot, ia directorului unei mari
bănci din San-Francisco, venise la Paris să învet, e sculp-
tura. Visul ei era să facă statuia ecvestră a lui Washington,
pentru care primăria unui oras, din Statele Unite publicase
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un concurs s, i mai multe premii de câteva mii de dolari.
O săptămână întreagă, la Closerie des Lilas nu se con-

sumaseră decât idei geniale. Naudin, Galanis s, i Gozé, un
francez, un grec s, i un spaniol, o încurajau încântat, i de
perspectiva unui voiaj gratuit în America, cu prilejul inau-
gurării monumentului. Singur Manolo, un sculptor ca-
talan, care pe vremea aceea cizela inele s, i alte bijuterii
feminine, îs, i bătea joc de viitorul Washington al doamnei
Woods. Cu încăpăt, ânarea caracteristică rasei sale, Ma-
nolo sust, inea că epoca sculpturii ecvestre este încheiată
definitiv. Colleoni s, i Gattamelata sunt singurii cavaleri
de bronz ai omenirii. Restul sunt simpli călăret, i de circ
sau de carnaval, iar autorii lor, anonimi, lipsit, i de orice
decent, ă artistică s, i cinste profesională.

Iată pentru ce, în ziua aceea, doamna Wendy Woods
lua masa împreună cu mine, în vagonul-restaurant al tre-
nului Paris-Milano.

Artista americană se ducea să cunoască pe Verrocchio
s, i Danattelo, la ei acasă.

Pe mine, întâlnirea neas, teptată cu doamna Woods mă
emot, ionează ca s, i cum as, fi văzut pe Lizica as, ezându-se
în fat, a mea.

Amintirea Lizichii mi-a deformat aparatul vizual. De
trei luni de zile, eu nu mai pot vedea într-o femeie, oricine
ar fi ea, decât o Lizică aproximativă... S, i totus, i, doamna
Woods nu seamănă deloc cu Lizica. Nu este o femeie
propriu-zis frumoasă. Nu cred să inspire nimănui o pa-
siune profundă. Se impune însă prin ciudăt, enia chipului
ei. Are un cap prelung, un cap de zebră, sculptat în lemn.
Părul ei ros, cat este tărcat din mai multe s, uvit, e albe. E
înaltă, s, i când merge, cântă parcă la pian.

Păs, es, te solid ca un bărbat — un bărbat travestit în
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femeie — s, i nu discută niciodată problemele feministe la
ordinea zilei. E o femeie interesantă din multe puncte de
vedere, dar mai ales o excelentă camaradă.

Pe mine, totus, i, tovărăs, ia doamnei Woods mă jenează
oarecum.

Eu, femeilor, dacă nu le fac curte, n-am ce să le spun.
Noroc însă că doamna Woods nu e totdeauna curioasă să
cunoască s, i părerile altora asupra subiectului în discut, ie.
De cele mai multe ori, vorbes, te singură s, i, după fiecare
frază, pocnes, te întotdeauna din buze ca s, i cum s-ar săruta
cu cineva.

Lizica, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi putut-o suferi. Ba
de data asta sunt sigur că i-ar fi aruncat cu farfuria în
cap... Doamna Wendy Woods vorbes, te de Săgetătorul lui
Bourdelle s, i mănâncă marmeladă de portocale amestecată
cu mus, tar englezesc.

După masă, fiecare ne retragem în cabinele noastre.
Probabil că tovărăs, ia mea n-o încântase prea mult nici pe
ea. Multă vreme mă crezuse pictor. Când a aflat însă că
scriu poezii, a strâmbat din nas.

Pentru ea, scriitorii nu sunt artis, ti adevărat, i, fiindcă
le lipses, te elementul universalităt, ii. Opera lor nu poate
interesa decât cel mult pe cei care vorbesc aceeas, i limbă
cu ei... Pe ea o interesează în primul rând artele plastice,
apoi muzica... Literatura, însă, nu-i poate da decât emot, ii
de periferie sentimentală.

Traducerile, mai ales, oricât de exacte ar fi câteodată,
nu pot avea nici măcar valoarea unor fotografii mediocre.

Doamna Woods are poate dreptate. Scriitorii nu pot fi
niciodată artis, ti universali. Sunt numai membri în consi-
liul de administrat, ie al unei întreprinderi de intelectuali-
tate pur patriotică, s, i atâta tot... S, i încă doamna Woods nu
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s, tie că scriitorul român cu care vorbes, te fusese corigent la
limba română. {{*}} În revistele pe care le luasem cu mine
în tren, găsesc o poezie pe care răposatul Haralamb Lecca
o scrisese parcă anume pentru mine: Pe lacul Maggiore,
din Pallanza, pleacă Spre Isola Bella o barcă cu doi...

Amândoi sunt tineri, tris, ti sunt amândoi, S, i deopo-
trivă, plânsul îi îneacă!...

Dacă n-as, fi fost singur, la fel s-ar fi petrecut probabil
s, i cu noi, adică cu mine s, i cu Lizica. Eu poate n-as, fi fost
tocmai amator de Insulele Borromee, Lizica, însă, care
citise romanul lui Boylesve, s-ar fi oprit cu sigurant, ă la
Pallanza.

Des, i coincident, a asta mă întristează peste măsură,
curiozitatea mă face, totus, i, să mă gândesc s, i eu la even-
tualitatea unei plimbări cu barca pe Lacul Maggiore.

Doamna Woods, căreia îi comunic intent, ia mea, găses, te
ideea excelentă s, i o adoptă imediat, cu entuziasmul cu care
ar fi găsit solut, ia proiectului pentru statua ecvestră a lui
Washington. Îmi propune să ne oprim însă la Streza, nu
la Pallanza, fiindcă Streza este mai aproape de insule s, i,
afară de asta, are hoteluri mai bune ca la Pallanza. Itine-
rarul lui Haralamb Lecca, îmi explică ea, nu corespunde
realităt, ii s, i, afară de asta, nu e nici practic. Este un itinerar
poetic, care convine numai ofticos, ilor din Pallanza.

Pentru a doua oară în douăzeci s, i patru de ore, ama-
bilitatea doamnei Woods îmi strică dispozit, ia de pioasă
reculegere cu care pornisem de la Paris, hotărât să călă-
toresc în Italia singur sau cel mult numai în compania
amintirii Lizichii.

Doamna Wendy Woods, însă, cunoas, te localităt, ile as-
tea mai bine ca mine, care deocamdată abia le dibuiesc
pe ghidul Joanne. Cunoas, te apoi toate hotelurile, toate
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restaurantele s, i, mai ales, pret, urile care în Italia variază
după nat, ionalitatea client, ilor. Pentru americani, în spe-
cial, italienii au pret, uri cu totul except, ionale... De data
asta, însă, doamna Woods s, i-a pus în cap să treacă drept
româncă. Cu românii, italienii sunt mai generos, i. S, tiu că
sunt de acelas, i sânge cu ei s, i, mai ales, s, tiu că sunt mult
mai săraci decât americanii. {{*}} La Streza sosim pe la ora
cinci după-amiază, când soarele, spre asfint, it, cochetează
parcă mai ros, u ca oricând, cu terasele de marmoră ale pa-
latului din mijlocul lacului s, i cu piscul munt, ilor de pe care
zăpada nu s-a topit încă toată. În schimb, pe malul lacului,
lămâii sunt în floare s, i femeile în rochii decoltate.

Des, i tânără, doamna Wendy Woods nu e romantică.
Frumuset, ea peisajului nu stoarce din sufletul ei nici o
exclamat, ie. Dacă ar fi fost George Sand, Alfred de Mus-
set ar fi părăsit-o a doua zi chiar... Doamna Woods este
numai artistă plastică.

Palatul Borromeilor se oglindes, te în apă ca un Narcis
cons, tient de frumuset, ea s, i grandoarea dublei sale perspec-
tive unice s, i eterne. În materie de artă, doamna Woods nu
este nat, ionalistă. Îi place chiar arhitectura italiană. Pro-
babil, n-a stat niciodată de vorbă cu un arhitect român.
Găses, te totus, i că palatului îi lipses, te ceva. O statuie ecves-
tră.

Un artist american n-ar fi as, ezat statuia sfântului Ca-
rol Borromeo tocmai la Arona... Doamna Woods cunoas, te
numele tuturor proprietarilor palatului, de la cel care l-a
construit acum trei sute de ani, până la contele Gilberto
Borromeo, care-l stăpânea pe vrema aceea.

Doamna Woods cunoas, te prea multe lucruri. Te umiles, te
cu atâtea amănunte pe care nici nu le bănuies, ti. Lizica
însă, care nu cunos, tea decât un singur lucru, sunt sigur
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că ar fi găsit că palatului îi lipses, te altceva: Sărutul lui Ro-
din. {{*}} Seara luăm masa pe terasa hotelului „Regina
Margherita”.

E o seară calmă, punctată de lumini discrete s, i înfi-
orată de s, oapte nelămurite... Pe lac nu mai plutes, te nici
o barcă. S, i totus, i, ecourile unor pas, i misterios, i dau apei
sonorităt, i umane... Cineva umblă parcă pe lac... Sunt pas, ii
lui Cristos pe ape! La o masă alături, mănâncă doi tineri
blonzi, probabil doi străini ca s, i noi, doi frat, i sau două rude
apropiate. Prea seamănă unul cu altul... Două chipuri de
păpus, i confect, ionate în serie...

Doamna Woods îi prives, te cu atent, ia concentrată a
artistului portretist în fat, a modelului. Eu, însă, n-as, vrea
să fiu modelul doamnei Woods. Privirile artistei mi-ar
schimba toată arhitectura figurii. Doamna Wendy Woods
are o privire sălcie. Parcă se spală pe ochi numai cu apă de
ploaie...

Cei doi străini, însă, continuă să mănânce ca s, i cum nu
s-ar găsi decât ei singuri pe terasa hotelului. N-au ridicat
niciodată ochii din fundul farfuriilor.

La un moment dat, doamna Woods mă întreabă:
— Care din doi ît, i place mai mult? Nici unul... Mie nu-

mi plac decât bărbat, ii care seamănă cu mine... Dacă mi-ar
fi cerut aceeas, i părere despre o femeie, poate c-as, fi avut
ceva mai mult de spus. Pe doamna Woods, însă, femeile
n-o interesează. Nu vorbes, te niciodată de prietenele ei.
Dacă nu mă îns, el, la Paris cel put, in, n-avea nici o prietenă.
Mi-am dat seama de lucrul acesta mai ales în ultimul timp,
când am încercat să-i vorbesc de Lizica. Doamna Woods
pretinde că în Italia, elocvent, a mort, ilor ilus, tri radiază
atâta viat, ă nouă, că amintirea mort, ilor anonimi, oricât de
scumpă ne-ar fi nouă, fat, ă de alt, ii devine o necuviint, ă.
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Noaptea, mai ales, nu trebuie să vorbes, ti de mort, i.
Noaptea se celebrează numai perpetuarea viet, ii, isto-

vită de prea multă lunimă a zilei.
Or, noaptea tocmai se as, ezase cu noi la masă.
Cerul se unificase cu munt, ii, s, i munt, ii cu lacul, din

mijlocul căruia cele trei insule se rotunjeau ca trei căpit, e
de fân uitate pe câmp. O boare parfumată ne mângâia
nările s, i buzele umede încă de Chianti.

Apoi, deodată, cuvintele noastre nu mai avură nici o
rezonant, ă s, i pleoapele începură să se închidă, furate parcă
de somn...

E prima mea noapte în Italia... Prima noapte în care
dorm parcă des, tept s, i visez fără să dorm încă. Prima
noapte în care nu mă mai gândesc la nimic, nici chiar
la Lizica...

Pe doamna Woods, însă, nopt, ile din Italia o impre-
sionează altfel decât pe mine. Doamna Woods visează cu
totul altceva...

O nouă întrebare a ei mă trezes, te deodată, ca soneria
unui ceasornic des, teptător.

— Ia uită-te bine la ei... Cu care zici să mă culc la
noapte?...

Răspunsul meu o scuipă drept în frunte.
— De ce cu ei, s, i nu cu mine?...
O clipă, doamna Woods pare că se clatină pe scaun.

Repede, însă, începe să-mi surâdă, ca s, i cum s, i-ar fi regăsit
echilibrul.

— Iartă-mă, dar nu s, tiam că mă placi. De două zile
de când suntem împreună, nu mi-ai dat nimic să înt, eleg...
Nu mi-ai vorbit decât de defuncta dumitale amantă... Nu
simt, i că ai început să miros, i s, i dumneata a cadavru?... {{*}}
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La Venet, ia plouă...
Ploaia înseamnă abundent, ă... Nu s, tiu ce-ar putea

câs, tiga Venet, ia de pe urma ploii. Venet, ia este însă oras, ul
amant, ilor... S, i doamna Woods adoră să fie iubită mai ales
când plouă. Ploaia este afrodiziacă. Miroase a cantaridă
s, i alte ingrediente pe care camelot, ii Parisului le vând pe
sub mână numai client, ilor de încredere...

Fiindcă falsifică lumina zilei, ploaia suspendă lucrul
în atelierele artis, tilor. Un atelier fără soare este mai trist
s, i mai incomod ca o cameră de mansardă. Când plouă,
însă, întreg pitorescul unui atelier se furis, ează pe sofaua
din colt, ul căptus, it cu perne s, i covoare persane.

Or, sofalele astea, de obicei, sunt destul de largi, că pot
adăposti comod chiar două persoane...

Păcat numai că la Venet, ia n-o să putem găsi as, a us, or
un atelier pe placul nostru. O să ne mult, umim dar, cu
o cameră de hotel. Doamna Woods îmi propune hotelul
„Capello Nero”, un hotel vechi, care miroase a mucegai, un
mucegai venet, ian autentic.

Gondola părăses, te Canal Grande s, i se afundă cu noi
printr-un labirint de canelete strâmte s, i murdare. Venet, ia,
oras, ul amant, ilor, e tot as, a de murdar s, i dezgustător ca s, i
un sfârs, it de dragoste...

A doua zi, însă, Venet, ia se reabilitează. Nu mai plouă.
În Piat, a San Marco e soare, lume multă s, i porumbei... Ma-
joritatea unora s, i altora sunt amant, i... Porumbeii se giu-
giulesc în văzul tuturor. Oamenii, însă, ceva mai discret, i,
se t, in numai cu brat, ul de talie, des, i gura celor mai mult, i
atinge mereu pâlnia urechii de alături. Femeile oftează
s, i admiră pacotila din vitrinele de sub colonade. Bărbat, ii
oftează la fel s, i-s, i mai numără o dată banii din buzunar...
Dacă nu altceva, măcar un „Recordi din Venezia” au să
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le mai aducă aminte cândva de vremea când se credeau
fericit, i.

San Marco s, i Palazzo Dogale îs, i primesc vizitatorii
cu acelas, i zâmbet ospitalier cu care câteva secole îs, i fac
mereu concurent, ă unul altuia... Din sfert în sfert de ceas,
orologiul din piat, ă bate o dată, de două ori sau de mai
multe ori... Mult, imea curioasă îs, i ridică ochii extatic spre
cadran. Leul înaripat, însă, îi întoarce spatele. El singur
n-aude parcă nimic. Nu cunoas, te încă limba orologiului.
De când s-a pomenit în vârful coloanei de porfir stă de
vorbă numai cu eternitatea s, i cu infinitul... În prima zi
vedem pe Colleoni, iar trei zile pe rând nu facem decât
acelas, i lucru mereu... Profităm de prezent, a noastră în
oras, ul amant, ilor.

A patra zi, în loc de „bună dimineat, a”, doamna Woods
mă întreabă:

— Vrei să ne despărt, im?
— As, a repede t, i s-a urât cu mine?
— Nu, dar mi-e teamă de ce ar mai putea urma. Simt

că încep să mă amorezez de tine... S, i eu nu vreau să-mi
complic viat, a... Eu sunt femeie serioasă... sunt măritată...
Bărbatul meu este un om ideal...

Nu vreau să-l pierd.. Un bărbat ca al meu e lucru rar...
Amant, i ca tine, însă, găsesc pe toate cărările...

Doamna Wendy Woods are dreptate...
La Padova, ne-am despărt, it. Ea a rămas să vadă pe

Gattamelata. Eu am pornit înainte spre Florent, a s, i Roma,
să văd nu s, tiam încă ce anume...

Iar sunt singur... S, i totus, i, vagonul nostru e ticsit de
lume. {{*}} În vagoanele italienes, ti, circulat, ia între com-
partimente e mult mai liberă. Nu pot, i fi niciodată cu ade-
vărat singur, mai ales că în Italia nu se călătores, te decât în
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bandă. Eu, însă, călătoresc pentru prima oară în Italia...
De la Bolonia la Pistoia, drumul nu e decât un s, ir nesfârs, it

de tunele s, i viaducte. Aparit, ia câmpiei toscane îmi amintes, te
un piesaj identic din t, ară, pe care-l admirasem cu Lizica
în gând... Iată dar că nu mai sunt singur!...

Uitasem că, de la Paris, pornisem însot, it de amintirea
Lizichii. E drept că la Venet, ia o înlocuisem cu altă femeie.
Amintirile, însă, nu pot rezista totdeauna realităt, ii... De
altfel, nu cred ca Lizichii să-i fi plăcut prea mult Venet, ia.
Oras, ul amant, ilor i-ar fi mărit febra s, i agravat tusea... De
data asta, însă, nimic nu mă mai împiedică să mă alătur
iar de vechea s, i nedespărt, ita mea tovarăs, ă de drum.

Lucru ciudat, însă, nu s, tiu, de ce, de data asta, chipul
Lizichii îmi fuge mereu din fat, a ochilor. Altădată, în nu
importă ce chip de femeie, vedeam o Lizică aproximativ.
De data asta, însă, când cred că am prins-o mai bine, îmi
dau seama că m-am îns, elat... Femeia de lângă mine nu
mai e Lizica... E o străină... o necunoscută.

Probabil Lizica e supărată pe mine... E supărată sau,
poate, călătoria prin Italia n-o mai interesează? Pe acolo
pe unde se află ea trebuie să fie cu mult mai frumos ca pe
culmile Apeninilor toscani. {{*}} Florent, a...

Cum sunt singur, îmi pot da seama mai bine de ceea
ce văd. Când es, ti în compania altora, parcă nu te saturi
niciodată îndeajuns. T, i se fură mereu câte ceva din me-
rindele sufletului. Frumosul nu se gustă în colaborare...
Natura ni-l serves, te numai în port, ii strict personale...

Sunt hotărît să însemn tot ce văd. Cu însemnările as-
tea, m-as, putea afirma mai târziu ca om de litere... Scriitor
de impresii de voiaj... S, tiu că majoritatea publicului româ-
nesc apreciază foarte mult spovedaniile acestor păcătos, i
maniaci, dar inofensivi... De altfel, cititorii români nu vo-
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iajează decât grat, ie acestor bros, uri, tipărite anume pentru
cultura maselor populare. Pentru mine, mai ales, ocazia
ar fi binevenită.

As, scăpa o dată pentru totdeauna de rus, inea de a fi
rămas corigent la limba română. Eu, cel put, in, pot dovedi
că am voiajat cu adevărat...

Nu mă inspir, ca alt, ii, numai din Baedecker-urile res-
pective s, i din câteva cărt, i pos, tale ilustrate...

La Roma, însă, îmi dau seama că în carnetul meu de
impresii n-am scris încă nimic. Ba, ceva mai mult, titlul
cu care-l cumpărasem de la librărie începuse să se s, teargă
s, i el...

Ce obiect frumos e un carnet de impresii cu filele albe...
E tot as, a de frumos ca s, i frumosul ce face să-t, i piară graiul
în clipa când îl descoperi...

Nu, nu... n-am scris nimic s, i probabil n-am să scriu
niciodată. De ce as, face s, i eu aceeas, i gres, eală ca cei care îs, i
închipuie că pot spune ce au văzut în Italia?... Impresiile de
voiaj nu se pot povesti în limba vorbită de toată lumea. Ele
sunt ca spovedaniile sufletes, ti pe care nu le pot, i face oricui,
nu oricine te poate dezlega de păcatul de a poseda s, i un al
s, aselea simt, ... Simt, ul frumosului... Sfânta cuminicătură
t, i-o dă numai preotul la biserică... Nu t, i se trimite acasă
prin comisionar!...

Cine vrea să s, tie ce este Italia să se ducă s-o vadă dacă
poate.

Dacă nu, în loc să citească ce-au scris alt, ii, să-s, i pro-
cure mai bine ghidul-reclamă al unei societăt, i de voiaj. E
tipărit mult mai curat ca bros, urile culturale din Româ-
nia s, i nu costă nimic. La cerere, se trimite gratuit. {{*}}
Reaparit, ia mea la Paris nu produce nici o senzat, ie în cercul
celor cât, iva prieteni cu care altădată mă vedeam aproape
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zilnic. Dacă nu le-as, fi spus tot eu că fusesem în Italia, nici
unul n-ar fi avut curiozitatea să mă întrebe ce am făcut
timp de două luni de zile, cât lipsisem din Paris. Îmi dau
seama că absent, a mea din Paris nici nu fusese remarcată.
La Paris, însă, nu se remarcă aproape nimic — nici chiar
absent, a mort, ilor. Dovadă, moartea Lizichii. Nu-s, i mai
aduce nimeni aminte de ea. Când pleci, es, ti bun plecat.
Cine vrea să existe n-are decât să stea pe loc. Parizienii,
mai ales, nu călătoresc decât foarte rar, s, i atunci chiar
pentru foarte scurt timp. Parizienii nu se simt bine decât
la ei acasă sau cel mult la Père Lachaise. De câte ori sunt
nevoit, i să treacă frontiera, sunt de mauvaise humeur. Un
voiaj în Italia, mai ales, îi înspăimântă ca un voiaj pe lu-
mea cealaltă. Dar mult mai fanatici chiar decât parizienii
adevărat, i sunt student, ii români din Cartierul Latin. Pe
aces, tia nu-i pot, i mis, ca din loc decât cel mult cu un decret
de expulzare. Pentru ei, Italia este un fel de local de pe-
trecere care s, i-a pierdut voga. Amintirea îndepărtată a
celor cât, iva client, i de seamă ca Goethe, Lord Byron, Shel-
ley, Keats, Musset s, i Richard Wagner nu mai emot, ionează
pe nimeni. Compatriot, ii mei nu citesc decât pe Georges
Ohnet. Client, ii cafenelei „Vachette” nu cred să fi aflat încă
de existent, a unui Maurice Barrès sau Henri de Régnier,
care, în ciuda parizienilor sedentari, fac aproape în fiecare
an câte un voiaj în Italia.

Pentru mine, însă, Italia sau Parisul este acelas, i lu-
cru. De câtva timp, nu mă mai simt bine nicăieri. Prietenii
vechi au început să mă plictisească, iar localurile de noapte,
unde as, putea face cunos, tint, e noi, nu mă mai atrag. Îm-
prejurimile Parisului, în care mă refugiez din când în când,
în loc să-mi odihnească trupul s, i mintea, mă chinuie cu
amintirea câmpiilor s, i copacilor din t, ara mea. De când
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călătoresc prin lume, n-am întâlnit nicăiri un copac la fel
cu nucul din via noastră de la Slatina.

Nu mi-a fost niciodată as, a dor de ai mei... S, i eu, care
începusem să mă cred dezlegat de tot ce lăsasem în urmă!...
Încep să cred că tot parizienii au dreptate. Nicăiri nu e
mai bine ca la tine acasă. Păcat numai că de lucrul acesta
nu mi-am dat seama la timp. Mi-e teamă că acum e prea
târziu. Nu mai e nimic de făcut.

Dacă n-as, avea de preparat examenul din iunie m-as,
întoarce în t, ară chiar acum. Nu s, tiu însă ce-as, putea in-
venta ca să nu par ridicol.

Nu mai pot specula nici măcar moartea Lizichii. M-ar
da de gol cărt, ile pos, tale ilustrate pe care le trimisesem din
Italia. S, i, afară de asta, cei de-acasă atât as, teaptă — să
mă vadă întorcându-mă plouat ca un câine cu coada între
picioare, incapabil să-mi trec examenele.

Dacă as, fi rămas în t, ară, poate ar fi fost mai bine. În
t, ară, cel put, in, nu se prea vede ce faci la Universitate. Dacă
ai cu ce trăi, pot, i sta la Bucures, ti o viat, ă întreagă fără să
treci nici un examen.

La Paris, însă, e altceva. În t, ară, dacă cheltuies, ti un
milion într-un an, es, ti om mare. Peste frontieră, însă, n-ai
voie să cheltuies, ti decât strictul necesar. Altminteri, es, ti
om de nimic... S, i barim dacă as, fi sigur că am să mă întorc
cu doctoratul sau cu licent, a măcar... Dar când mă gândesc
că e foarte posibil să mă-ntorc cu mână goală, îmi vine
să strig „stop” s, i să mă angajez s, i eu ca alt, ii în Legiunea
străină de pe acum chiar. As, avea poate norocul să devin
mai celebru decât un oarecare doctor în drept magna cum
laude. Adevărul e că nu-i put, in lucru să lupt, i pentru civili-
zarea sălbaticilor din Africa. Ce carieră strălucită!... Pleci
anonim s, i te întorci erou (dacă, bineînt, eles, ai norocul să
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te întorci teafăr). Ai ridicat prestigiul patriei s, i ai bineme-
ritat de la omenire. Apoi o duzină de interviuri, o serie
nesfârs, ită de foiletoane în ziarele de tiraj, s, i dintr-un biet
corigent la limba română iată-ne deodată mare scriitor...
S, i doar t, ara are nevoie de scriitori... Doctori în drept de la
Paris, slavă Domnului, avem destui... Unul mai mult sau
mai put, in n-are important, ă.

Să admit, însă, că acela as, fi tocmai eu... Ce-as, face în
t, ară cu doctoratul în drept? As, putrezi ca s, i alt, ii în cine
s, tie ce fund de provincie.

Locurile din Bucures, ti s, i oras, ele mai principale sunt
rezervate pentru Cotan s, i ceilalt, i copii de prefect, i sau par-
lamentari. În t, ară, cine mă cunoas, te pe mine? Nimeni...
Mi-e teamă chiar că în curând n-au să mă mai cunoască
nici ai mei chiar... S, i poate au să aibă dreptate... Când
vrei să fii cineva, nu trebuie să le spui niciodată cine es, ti.
As, teaptă până vor veni ei singuri să se intereseze cine es, ti...
S, i totus, i, nisipul Saharei mă atrage parcă mai mult ca pra-
ful de pe străzile oras, elor noastre de provincie. În orice
caz, Parisul nu mă mai interesează. Simt că nu mai pot
trăi în el. E un oras, în care trăies, ti as, a ca s, i cum nici n-ai
exista... Or, eu simt că exist încă. Dar unde mi-as, putea
da seama mai bine de existent, a mea?... În Sahara sau în
t, ară?... {{*}} M-am hotărât să mă întorc în t, ară. E drept că
am lăsat să treacă vreme cam multă până să mă hotărăsc
să fac ce trebuie. În schimb, însă, la Paris, vestea plecării
mele în t, ară a produs mai multă senzat, ie ca întoarcerea
mea din Italia.

La Vachette, însă, senzat, iile nu durează multă vreme.
Se consumă ca nis, te simple cafele cu lapte... Numaidecât...

Sunt hotărâri, însă, pe care nu le pot lua decât anume
oameni. În această categorie de oameni intru s, i eu. De
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data asta, încep să simt că sunt s, i eu cineva. În orice caz,
sunt un om întreg. Până atunci nu fusesem decât o succe-
siune de proiecte diferite pentru fat, ada unei clădiri neîn-
făptuite încă. Nu găsisem încă materialul necesar pentru
cea mai potrivită fat, adă. Astăzi, mi-am dat seama că mate-
rialul acesta n-am să-l pot găsi decât tot în t, ara mea. Atât
mai bine. Va avea s, i t, ara mea un constructor adevărat.
Până azi n-a avut decât mes, teri lăcătus, i...

Voi începe, as, adar, să mă construiesc eu singur. Îmi
voi clădi, însă, existent, a nu după sfaturile celor care pre-
tind că există mai de mult, ci după formula nebuloasă a
celor care nu s, i-au putut încă dovedi existent, a. Nu-mi
plac clădirile prea mari. „Mare” nu înseamnă numaidecâ t
„Monumental”. Monumentele nu se fac cu material mult.

Creierul omului este cu mult mai us, or decât restul
corpului. Nu-mi voi face, deci, prea multe etaje suprapuse,
fiindcă până la cer nu te pot, i ridica decât cu mintea, nu cu
trupul. S, i nu-mi trebuie nici ferestre prea multe, fiindcă o
singură fereastră t, i-e de ajuns ca să pot, i vedea tot ce există
dincolo de tine. Nu s, tiu dacă voi găsi în mine artistul care
să mă înt, eleagă ce vreau. Arhitect as, putea fi oricând.

Arhitectul, însă, nu mi-ar fi de ajuns. Arhitect, ii nos, tri,
mai ales, clădesc numai... nu construiesc. Arhitect, ii nos, tri
sunt ca profesorii de limba română. Ît, i repetă aceeas, i
clădire ca pe o lect, ie de gramatică.

N-au inteligent, ă să facă ceva nou. Au numai o bună
memorie, s, i atâta tot. Fac mereu acelas, i lucru... Exact ce-
au mai făcut s, i altădată... ce-au făcut mereu până atunci.
Nu fac decât să terorizeze avântul personalităt, ilor răzlet, e
cu falanga macedoneană a uniformităt, ii legiferate...

Eu, însă, voi încerca să construiesc, nu să clădesc. Voi
construi, însă, ceva numai pentru mine s, i pentru cei cât, iva
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vagabonzi care vor avea curaj să se adăpostească sub acoperis, ul
fanteziei mele. Nu s, tiu dacă va fi un palat, o biserică sau o
simplă colibă de lut. Va fi, însă, ceva definitiv ca templele
greces, ti s, i etern ca piramidele Egiptului.

Nu va fi însă la fel cu nici una din construct, iile care
fac mult, imea să cas, te gura s, i să holbeze ochii. Bâlbâit, ii s, i
miopii, oricâtă bunăvoint, ă ar avea, nu vor putea niciodată
să vorbească cum trebuie s, i să vadă ce trebuie. Văzând-o,
cei mai mult, i vor surâde. Alt, ii vor t, ipa. S, i vor avea dreptate
s, i unii s, i alt, ii, fiindcă nimeni nu o va vedea as, a cum are
să fie. Eu singur o văd as, a cum trebuie să fie... O văd as, a
cum băltanul oches, te din zbor pes, tele din fundul apei,
as, a cum furnicile percep culoarea ultravioletă s, i as, a cum
apostolul Pavel a văzut pe Cristos pe drumul Damascului.
{{*}} La noapte plec. Plecarea mea n-are să fie remarcată
de nimeni.

De altfel, eu mă consider plecat din Paris de aproape
o lună, de când mi-am lăsat să-mi crească barbă. Am ob-
servat că barba dă oarecare prestant, ă chiar manechinelor
din vitrinele de la Galéries La Fayette.

De altfel, afară de Edison s, i Maeterlinck, care sunt
ras, i... tot, i oamenii mari poartă barbă.

Ieri m-am dus la „Vachette” să-mi iau rămas bun de la
prieteni. I-am găsit pe tot, i, ca de obicei, la aceeas, i masă.
Când însă m-am îndreptat spre ei, mi-am dat seama că
nimeni nu mă mai recunoas, te. Atât mai bine. Au să afle
mai târziu cine a fost omul cu barbă care îi deranjase. M-
am scuzat ca s, i cum m-as, fi adresat din gres, eală unor
persoane pe care nu le cunosc. Adevărul este că nu ne
cunoscusem niciodată

— nici ei pe mine, nici eu pe ei... La Paris n-am cu-
noscut cu adevărat decât o singură persoană... Pe Lizica...
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Sunt sigur că Lizica m-ar fi recunoscut chiar s, i as, a cum
sunt acum. Ba, ceva mai mult, ar fi ghicit s, i pentru cine
am lăsat să-mi crească barbă. Pentru ea... Galanis mi-a
spus că în Grecia, când ît, i moare iubita, s, ase luni de zile
nu te mai razi. S, i tot el mi-a făcut s, i un portret as, a cum
sunt acum, cu barbă... M-a creionat cu put, ină culoare,
cântând la ghitara lui — o ghitară de pictor pe care nu
cântase nimeni până atunci. Chitara asta, însă, o să-mi
amintească totdeauna de vremurile când amândoi ne stră-
duiam la fel să construim ceva, altfel decât toată lumea.
Cine m-ar vedea în portretul lui Galanis m-ar lua drept un
martir spaniol. Primul sfânt care roagă pe Dumnezeu din
ghitară să-i ierte propriile păcate... S, i eu, care nu s, tiu să
zdrăngănesc din ea nici măcar cât bietul T, ăpus, ...

De Margareta nu mai vorbesc...
Oare pe unde o mai fi Margareta? Dar Stelut, a?... Tot

cu Cotan o fi încurcată s, i acum?... Nu mai s, tiu nimic de
nici una din ele. Parcă nu le-as, fi cunoscut niciodată. Afară
de Kety, nici o altă femeie nu-mi mai tulbură amintirea
Lizichii... În t, ară, însă, voi căuta să-mi regăsesc tot, i prie-
tenii de altădată. La drept vorbind, nu mă gândesc decât
la cât, iva ins, i. Mi-e teamă, însă, că tocmai aceia n-au să-s, i
mai aducă aminte de mine. În liceu, la Pites, ti, era altceva...
În lume, însă, în societate, un fost coleg, corigent la limba
română, nu-t, i prea face cinste. {{*}} La Paris, românii in-
telectuali se adunau la cafeneaua Vachette.

La Bucures, ti, se adună la cafeneua „Kübler”. În ge-
nere, intelectualii sunt oameni care nu se ocupă cu nimic.
Discută numai ce au făcut alt, ii, s, i atâta tot. De obicei,
discut, iile astea t, in de dimineat, ă până seara, se întind ca
pecinginea de la o masă la alta s, i câteodată cotninuă chiar
zile întregi, fără nici un rezultat propriu-zis. Verdictul
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judecăt, ii lor este mai totdeauna negativ. Intelectualii nu
admit niciodată nimic din ce se face în afară de cafenea.
Intelectualii români, mai ales, sunt foarte exigent, i. La Pa-
ris, ca s, i la Bucures, ti, de îndată ce se strâng doi-trei în jurul
unei mese, se s, i constituie într-un fel de curte supremă,
care condamnă fără milă aproape întreaga activitate ome-
nească. Noroc, însă, că omnipotent, a lor nu merge decât
până la pedeapsa cu moarte. Altminteri, populat, ia pla-
netei noastre ar fi diminuată în mod simt, itor. N-ar mai
rămâne pe lume decât intelectualii de la cafenea.

Mărturisesc, totus, i, că pe intelectualii din Bucures, ti
îi prefer intelectualilor români de la Paris. În t, ara ta cel
put, in ai dreptul să faci tot ce vrei, chiar când n-ai face
propriu-zis nimic de seamă. La Paris, însă, cred că este o
lipsă de bun-sint, să nu faci nimic absolut, ani de-a rândul,
când toată lumea se străduies, te să facă în fiecare clipă câte
ceva. Poate acesta e s, i motivul pentru care m-am hotărât s, i
eu să plec din Paris, imediat ce mi-am dat seama că n-am
să pot face nici eu nimic. În t, ară, însă, e altceva. În t, ară
sunt parcă alt om. Des, i la Bucures, ti mă simt tot as, a de
străin ca s, i la Paris, faptul, însă, că de data asta mă găsesc
în t, ara mea mă face să-mi afis, ez personalitatea cu mai
mult curaj. Doar sunt un om voiajat... Cunosc două t, ări
complet, pe dinafară, s, i alte patru suficient ca să pot face
la nevoie pe profesorul de georgafie. În liceu, de altfel, la
geografie am fost printre cei dintâi în toate clasele... Să
nu mai vorbim, însă, de ce a fost.

Deocamdată mă interesează cine sunt s, i poate chiar
ceva mai mult... cine am să fiu.

La cafeneaua „Kübler”, bunăoară, am început să fiu s, i
eu cineva.

Sunt aproape la fel cu ceilalt, i. Nu s, tiu încă ce anume
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părere au de mine intelectualii din Bucures, ti. Cei mai
mult, i, însă, par a se interesa de mine mai mult decât in-
telectualii de la Paris. De altfel, aceia mi-e teamă că nici
nu erau intelectuali adevărat, i. Încep să cred că, des, i fost
corigent la limbă română, dintre tot, i student, ii români de
la Paris eu eram singurul intelectual. Restul erau numai
student, i eminent, i, sau numai stâlpi de cafenea...Teatre,
însă, concerte, conferint, e, expozit, ii de artă... i-a ferit Dum-
nezeu s, i pe unii, s, i pe alt, ii...

Bine că am plecat la timp. Fat, ă de Paris, Bucures, tii
sunt un fel de teren virgin, pe care îl pot, i cultiva cum ît, i
place. N-ai decât să arunci în vânt o mână de semint, e
select, ionate, s, i recolta e gata...

Nu-t, i trebuie nici plug, nici greblă, nici sapă... Soarele
s, i ploaia pătrund în pământ mai adânc decât orice fel de
unealtă manuală.

As, a e pământul t, ării noastre. Câteodată îl faci să ro-
dească numai cu gândul, cu voint, a, cu entuziasmul... Pă-
cat că intelectualii de la Bucures, ti nu se ocupă s, i cu agri-
cultura. T, ăranii sunt pros, ti — nu s, tiu ce să facă cu rodul
pământului lor. Mănâncă mămăligă s, i umblă descult, i.
Intelectualii, însă, beau caput, inere s, i umblă cu tocurile
scâlciate.

La cafeneaua „Kübler”, intelectualii sunt împărt, it, i în
două tabere: tradit, ionalis, ti s, i modernis, ti. Tradit, ionalis, tii
sunt sinis, tri. Modernis, tii sunt caraghios, i. Fiecare tabără
îs, i are mesele ei, unde se discută tot as, a de zgomotos s, i
se consumă tot as, a de timid. Discut, iile s, i consumat, iile
lor, însă, au un punct comun. Plictisesc deopotrivă —
discut, iile pe client, ii serios, i, iar consumat, iile pe chelne-
rii zelos, i. Majoritatea intelectualilor discută în vânt s, i
consumă pe credit. Tradit, ionalis, ti, însă, sau modernis, ti,
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tot, i intelectualii de la „Kübler” sunt boemi. Client, ii care
obis, nuiesc să-s, i plătească totdeauna consumat, ia se feresc
să se apropie prea mult de mesele lor. În schimb, papa Kü-
bler îi apreciază s, i îi cultivă ca pe nis, te buruieni de leac. Pe
vremuri, făcuse s, i el pe intelectualul la Heidelberg. Astăzi,
însă, se ocupă cu lucruri mai serioase.

Are o cafenea, un hotel, o colect, ie de pipe s, i câteva
icoane vechi, iar în orele libere se duce să pescuiască prin
lacurile din jurul Bucures, tilor. S, tie tot felul de lucruri.
S, tie mai mult ca tot, i client, ii săi launloc. S, tie, bunăoară,
că „pes, tele mare cu râma mică se prinde”. S, i ca dovadă că
este as, a, majoritatea client, ilor cu plată nu vin la cafeneaua
lui papa Kübler de dragul consumat, iilor, ci mai mult de
dragul celor cât, iva chibit, i intelectuali. Papa Kübler are
monopolul chibit, ilor din Bucures, ti. În cafeneaua lui, la
anumite ore, te pot, i distra mai bine s, i mai ieftin decât la
orice alt spectacol.

Tot de dragul lor am intrat s, i eu pentru prima oară
în cafeneaua „Kübler”. La început, după cum era natural,
am văzut pe intelectualii din tabăra tradit, ionalistă, care
nu vorbeau decât de Creangă, Eminescu s, i încă alte două
mari entităt, i intelectuale contemporane: un profesor de
istorie cu barba neagră s, i un poet cu plete blonde. Mai
târziu, însă, tabăra tradit, ionalis, tilor s-a împărt, it în două.
Una a rămas numai cu istoricul, iar alta numai cu poe-
tul. În tabăra modernis, tilor am fost introdus de un pictor
ratat, pe care îl cunoscusem întâmplător la Paris, unde
nimerise probabil din gres, eală, după ce fugise din Mün-
chen. Fiindcă n-avea bani cu ce să se întoarcă în t, ară, îmi
propusese să-mi zugrăvească mobila din odaia de culcare
cu chipuri de femei goale — de altfel singura sa lucrare
mai serioasă. De atunci s, i până ce l-am întâlnit din nou

379



la Bucures, ti nu mai lucrase nimic. Probabil nu fusese un
pictor propriu-zis. Dovadă că la Bucures, ti nu mai făcea
pictură. Făcea pe intelectualul în tabăra modernis, tilor de
la „Kübler”. Eu însă, des, i trecusem dintr-o tabără în altă,
nu-mi puteam totus, i da seama dacă sunt sau nu un in-
telectual adevărat. Într-o zi, modernis, tii mă roagă să le
împrumut pe Baudelaire, pe care nu-l citiseră încă, dar de
care auziseră vorbindu-se foarte bine.

Adevărul este că tot pictorul ratat îi pusese s, i pe ei în
curent cu numele autorilor din biblioteca mea din Paris.
A doua zi le-am adus, odată cu Baudelaire, s, i pe Rimbaud,
Laforgue, Corbière, Aloïsius Bertrand s, i contele de Lau-
tréamont. Din ziua aceea, însă, mi-am căpătat beleaua cu
ei. Până atunci trăiseră ca nis, te frat, i buni s, i se manifesta-
seră în devălmăs, ie intelectuală, fără ca vreunul din ei să-s, i
fi bănuit vreodată confratele că ar putea avea mai mult
talent ca el. De data asta, însă, intrase dihonia între ei...
Se hotărâseră să-s, i aleagă s, i ei, ca la Paris, un s, ef — un
s, ef de s, coală, bineînt, eles, care să le îndrepte versurile s, i
să-i proclame geniali. S, eful însă nu se putea alege, fiindcă
fiecare din ei vrea să fie el s, eful celorlalt, i. Rezultatul a fost
că tabăra modernis, tilor s-a împărt, it s, i ea, dar nu în două
numai, ca tabăra tradit, ionalis, tilor, ci în vreo douăspezece
grupulet, e, unele formate chiar dintr-un singur intelectual
numai.

Nu s, tiu cum s-a făcut, dar cu ocazia asta, eu am rămas
pe dinafară.

De altfel, de mine nici nu fusese vorba. Eu nu eram
încă intelectual.

Eram un simplu agent de legătură între intelectualii
din Bucures, ti s, i cei din apusul Europei. După câteva luni,
după ce m-am văzut iar în posesia cărt, ilor mele, m-am
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jurat că nu mai init, iez în secretele bibliotecii mele pe nici
unul din intelectualii de la „Kübler”.

De când însă am rămas iar singur, mă simt parcă mai
bine ca în mijlocul lor. Mie, personal, situat, ia aceasta îmi
convine de minune.

Dar în cafenea nu pot, i sta tot timpul numai tu singur
la o masă. Câtva timp, fiecare din ei mă somaseră să mă
pronunt, categoric. Ce sunt eu? tradit, ionalist sau moder-
nist?... Trebuia, dar, să mă alătur numaidecâ t sau de unii,
sau de alt, ii. Dar de cine?... Dacă n-ar fi fost decât două ta-
bere, poate că m-as, fi hotărât imediat. Din douăsprezece,
însă, e greu de ales. În asemenea cazuri, cea mai bună
solut, ie este să rămâi independent.

De altfel, un om independent are mai mult presti-
giu decât un om înregimentat unui program fix. Dar
independent, a este s, i ea tot un lucru relativ. Un om in-
dependent nu poate trăi singur la infinit.

Cu timpul, simte nevoia să-s, i mai arunce ochii s, i el
prin grădina vecinului...

Vecinii mei de masă sunt un grup de gazetari, tot oa-
meni independent, i s, i ei. Independent, a lor, însă, este cu
totul altfel decât a mea. Eu nu fac deocamdată nimic. Ei,
însă, scriu... Scriu, dar nici unul din ei nu scrie la aceeas, i
gazetă cu altul. Fiecare aproape îs, i are gazeta lui.

Independent, i adevărat, i sunt numai acei gazetari care
nu scriu la as, azisele gazete de partid. Gazetarul robit unui
partid politic nu poate fi intelectual, fiindcă nu mai scrie
din capul lui. Scrie ce-i dictează altul, sau, mai bine zis,
corectează s, i pune la punct notit, ele pe care i le furnizează
zilnic s, eful partidului, vreun ministru sau câte un par-
lamentar ahtiat după reclamă. Cu alte cuvinte, este un
simplu scrib... Încep să cred că grupul gazetarilor este
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cea mai bună afacere pentru mine. Des, i intelectualitatea
multora din ei cam lasă de dorit, nu văd de ce nu le-as, da o
mână de ajutor. Mie mi-e greu să mă ajut pe mine însumi...
Dar pe alt, ii sunt gata oricând. Reporterii de fapte diverse,
mai ales, mă interesează mai mult ca autorii anonimi ai
articolelor de fond. Unii din ei sunt as, a lipsit, i de duh, că
nu mă pot abt, ine de a nu colabora cu ei la mai toate cri-
mele, hot, iile, incendiile s, i alte fapte diverse din capitală.
Dar asta nu înseamnă decât că unii au mai put, in amor
propriu decât alt, ii. Atât, s, i nimic mai mult.

Apropierea mea de adevărat, ii gazetari se face aproape
pe nesimt, ite, as, a cum, bunăoară, te apropii de o sobă caldă
când t, i-e frig sau ît, i pleci gura însetată spre primul s, ipot
de apă rece. Într-una din zile, unul din vecinii mei de
masă, nu s, tiu de ce, dar pare foarte plictisit. Des, i nu-l
cunosc personal, eu îl salut cu capul s, i put, in chiar cu s, ira
spinării. E directorul unei gazete politice — oficiosul unei
fract, iuni dintr-un partid istoric intrat în putrefact, ie. Până
atunci nu vorbisem niciodată cu el. El, însă, care probabil
aflase cine sunt, îmi răspunde la salut cu oarecare uimire
plăcută, se as, ază lângă mine s, i-mi întinde chiar mâna:

— Ce mai faci, tinere?
— Mult, umesc... destul de bine.
— Bine!... Pă dracul!... Asta se cheamă bine la dumne-

ata?... Eu muncesc toată ziua, s, i tot nu pot spune că fac
bine... S, i dumneata, care stai toată ziua la cafenea... Ba
nu, zău, asta-i tot ce faci?...

Nu s, tiu, de ce, dar ofensiva neas, teptată a omului cu
care vorbeam pentru prima oară, în loc să mă intimideze,
mă înviorează deodată, ca s, i cum stăpânul situat, iei as, fi
fost eu. E drept că până atunci nu scrisesem încă aproape
nimic. Dar dacă toată lumea din cafeneaua lui papa Kübler
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nu făcea decât să scrie, de ce n-as, fi scris oare s, i eu?... Îi
răspund dar imediat, s, i încă zâmbind:

— Mă iertat, i; dar tot timpul cât stau la cafenea scriu...
Directorul gazetei holbează ochii. Parcă nu-i vine că

creadă.
— Mi se pare că ai fost la Paris. S, tii să scrii frant, uzes, te?
— Destul de bine... Nu chiar ca francezii... Dar în orice

caz, mult mai bine ca alt, ii de pe aici...
Directorul oftează înăcrit s, i tamburinează cu degetele

pe masa de marmoră.
— Păcat, dragă... Păcat că n-avem s, i noi o gazetă scrisă

în limba franceză. Vreau să zic, scrisă bine, să o poată
citi s, i străinii... Nu ne cunoas, te nimeni... N-are cine să
vorbească s, i pentru noi. Cine dracul mai s, tie românes, te în
Europa afară de noi?... Nimeni. S, i tot as, a, continuă câteva
minute fără să se oprească:

— Uite, vezi?... Eu, dacă as, putea să scap de gazeta asta
pe care mi-au aruncat-o alt, ii în spinare, as, scoate o gazetă
în limba franceză, la care te-as, angaja imediat... Nu vezi
că românes, te nu mai cites, te nimeni? Nici noi, românii,
chiar... Mă-ntreb ce-o să ne facem cu student, ii italieni?...
Vin peste trei zile la Bucures, ti s, i n-are cine să-i salute...
Ce-au să priceapă ei din gazetele noastre? Nimic... S, i doar
suntem latini s, i unii s, i alt, ii... Ar trebui barim să-i salute
cineva în limba franceză, că în italienes, te nu cred să se
priceapă nimeni...

Apoi, ca s, i cum s, i-ar fi adus aminte de ceva:
— À propos... Dar românes, te s, tii să scrii bine?
— Avet, i nevoie de un redactor?
— A, nu!... Slavă Domnului, am destui... Dar mă gân-

desc că acum, cu ocazia vizitei student, ilor italieni, ar fi
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bine să public un fel de salut, fie el chiar în limba româ-
nească... Ce-are a face?... Sunt destui italieni la Bucures, ti
ca să li-l traducă... Nu e cine s, tie ce mare lucru...

Tragi două-trei fraze cu latinitatea lor s, i a noastră, s, i
gata... Cuvântul latinitate îl pricepe toată lumea...

Eu îl aprob mai întâi cu capul, apoi cu vorba.
— Bineînt, eles. Ideea dumneavoastră este admirabilă...

Articolul ăsta trebuie să apară numaidecât...
Directorul îs, i ridică disperat brat, ele spre tavan:
— Bine, bine... Trebuie... As, a zic s, i eu... Dar dacă n-am

timp, cine vrei să-l scrie... Mie mi-e imposibil...N-as, putea
să-l scriu nici azi, nici mâine... S, i poimâne vin italienii...
O să fie prea târziu.

Eram sigur că directorul face aluzie la mine. Mă gră-
besc dar să-l linis, tesc.

— Îmi dat, i voie să vi-l scriu eu? Directorul mă soarbe
cu ochii pe sub gene.

— Crezi că o să iasă ceva frumos?
— O să vedet, i s, i dumneavoastră... Eu n-am nici o

pretent, ie...
— Bine, atunci... Numai dă-t, i, te rog, osteneala să-

l scrii la noapte chiar, că mâine dimineat, ă îmi trebuie
neapărat... S, i, dacă nu te superi, adu-mi-l tot dumneata la
redact, ie, că eu nu mai pot trece pe la cafenea...

Zis s, i făcut... A doua zi dimineat, ă mă prezint la redact, ie
cu articolul, pe care directorul pune imediat „Bun de im-
primat”, fără să-s, i mai arunce ochii pe el. Mă previne însă
că articolul are să apară ca un „editorial”, fără nici un fel
de semnătură, deoarece numele meu nu prezintă încă nici
un fel de garant, ie în presa românească. În schimb, mă asi-
gură că cu altă ocazie o să-mi publice s, i un articol semnat
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s, i, bineînt, eles, chiar cu plată...
Pe mine, însă, deocamdată nu mă interesa nici semnă-

tura, nici plata. Mă interesa articolul în sine. Eram foarte
mult, umit de ce scrisesem.

Nu-mi mai aduc aminte dacă era chiar as, a, dar aproxi-
mativ iată cam ce le spuneam eu student, ilor italieni: „Da!
Suntem latini... S, i suntem latini nu fiindcă am citit lucrul
acesta pe pietrele monumentelor milenare sau în filele
cărt, ilor de istoria universală, ci fiindcă simt, im că suntem
latini ori de câte ori privirile noastre se întâlnesc s, i mâinile
noastre se ating.” Iar mai departe: „Da! Suntem latini, fi-
indcă purtăm în suflet cu tot, i la fel aceeas, i imagine calmă
s, i majestuoasă a mării plină de soare, care ne-a zămislit
primii strămos, i, fiindcă iubim deopotrivă Frumosul, Ade-
vărul s, i Dreptatea, fiindcă s, tim să vorbim cu elementele
naturii, cu care noi cei dintâi ne-am înfrăt, it, s, i fiindcă tot
noi cei dintâi am avut darul de la zei să domesticim cele
mai sălbatice fiare ale creat, iunii: Rat, iunea, Inteligent, a s, i
Fantezia... S, i mai suntem latini, fiindcă s, tim să cântăm s, i
să plângem la fel, să iubim s, i să urâm la fel, să uităm s, i să
iertăm la fel...

Da! Suntem latini, fiindcă Dumnezeu a vrut să fim
as, a, iar noi ne-am încăpăt, ânat să rămânem în vecii vecilor
latini”...

Iată primele mele rânduri de proză care aveau să vadă
lumina tiparului. Poeziile publicate până atunci nici nu
mă mai interesau.

Intelectualii de la „Kübler” mă dezgustaseră de poezie.
Cu proza, însă, în t, ara românească pot, i fi cineva, chiar
fără să fii propriu-zis un intelectual...

As, teptam dar, cu nerăbdare, să văd ce impresie are să
facă articolul meu în cercul intelectualilor care la început
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nu aveau să s, tie de cine e scris. Directorul avusese dreptate.
Dacă articolul meu ar fi fost iscălit, probabil că intelectualii
de la „Kübler” l-ar fi găsit prost scris.

Cei care nu fac decât să vorbească nu admit nimic din
ce se scrie, chiar când se scrie bine...

Câteva zile, însă, mă perpelesc ca pe jăratic. Student, ii
italieni îs, i amânaseră sosirea în t, ară cu o săptămână. Le
făcuse mizerii legat, ia austro-ungară, care nu le vizase
pas, apoartele la timp. Dacă as, fi s, tiut lucrul acesta de la-
nceput, as, fi scris poate mai pe îndelete un articol mult
mai bun. Dar acum e prea târziu. Directorul îmi spusese
că articolul a s, i fost cules s, i că paginatorul nu as, teaptă
decât ziua sosirii italienilor ca să-i dea drumul.

Pentru mine, însă, ziua aceasta mult as, teptată soses, te
ca o lovitură de măciucă, pe care o primeam drept în cres, tetul
capului. Articolul meu, e drept, apare după cum fusese
vorba, chiar în fruntea gazetei. Apare, însă, nu ca articol
editorial fără semnătură, ci ca un articol personal, semnat
cu numele complet al directorului, care de data asta îs, i
adăugase, pe lângă titlurile sale profesioniste, s, i câteva
alte titluri onorifice... S, i barim dacă ar fi fost latin!... Di-
rectorul gazetei, însă, era un împământenit proaspăt, care
venise nu se s, tia lncă bine de unde... din Bulgaria, din
Turcia sau din Grecia...

De rus, ine s, i de ciudă, câteva zile n-am mai dat pe la ca-
fenea. Nu s, tiam ce să cred. Nedreptatea asta mi se făcuse
din gres, eală sau cu bună-s, tiint, ă?... Dacă as, a sunt tot, i di-
rectorii de gazete din România, trebuie să mă apuc de altă
meserie. N-am să-mi pot pune niciodată în evident, ă per-
sonalitatea pe care o simt, eam umflându-se ca un cozonac
gata să iasă afară din tingire.

Când l-am întâlnit însă peste câteva zile, directorul
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mi-a dat următoarea explicat, ie:
— Ai văzut, dragul meu, ce încurcătură mi-a făcut

nărodul cela de paginator? I-a plăcut as, a de mult articolul,
că a crezut că-i scris de mine... S, i cum era un articol festiv,
m-a iscălit fără să mă mai întrebe.

N-ai idee ce furios am fost!... Era cât p-aci să-l dau
afară...

Mărturisesc că la as, a satisfact, ie nu m-as, teptam. Eram
încântat că articolul meu plăcuse s, i că mai târziu, deci,
aveam ocazia să scriu s, i altele, articole plătite însă s, i de
data asta semnate de mine, nu de alt, ii.

Directorul, însă, nu sfârs, ise tot ce avea de spus. Nu
mă lăsa să mă bucur nici măcar de perspectivele carierei
pe care mă pregăteam să o îmbrăt, is, ez cu tot sufletul. Ca
s, i cum s, i-ar fi adus aminte de ceva, chiar în clipa aceea
directorul mă întreabă deodată brusc.

— À propos, dragul meu... Nu s, tiu bine cine anume îmi
spunea mai zilele trecute că dumneata ai fi fost corigent
la limba română... E adevărat?...

Eu îi răspund fără să ros, esc:
— E-adevărat. Dar ce-are a face? Parcă mi-at, i spus

adineauri că articolul meu v-a plăcut...
Directorul mă învăluie cu o privire s, ireată de vulpoi

bătrân care o ia în goană cu gâsca în gură.
— Nu zic... De plăcut, mi-a plăcut... Dar... S, tiu eu cine

t, i l-o fi scris?... Gazetar corigent la limba română!... As, a
ceva nu s-a mai văzut până azi... La noi în presă, nu te su-
păra... dar cine nu s, tie să scrie bine românes, te se curăt, ă...
S, i totus, i, pe vrema aceea, majoritatea gazetelor noastre
erau scrise numai de oameni care abia atunci învăt, au să
vorbească românes, te. {{*}} Ieri m-am întâlnit cu Cotan,
care nu m-a mai recunoscut. Atât mai bine. Ce i-as, fi putut
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spune?... Nimic de seamă... Cotan nu frecventează nici
intelectualii, nici gazetarii...

De data asta era singur. Mergea însă preocupat s, i
greoi, ca s, i cum s-ar fi sprijinit de brat, ul cuiva. Brat, ul
acela imaginar nu putea fi decât brat, ul Stelut, ei. De când
îl s, tiu încurcat cu vară-mea, nu-i mai pot vedea decât pe-
amândoi împreună. Când l-am întâlnit la Viena, aproape
nu-mi venea să cred că e singur. As, teptam parcă s-o văd
apărând de undeva s, i pe ea... pe Stelut, a. S, i, cu toate aces-
tea, pe Stelut, a nu t, in deloc s-o văd. Nu s, tiu de ce, dar
amintirea Stelut, ei mă dezgustă. Poate fiindcă îmi este
vară. As, a este când ai intimităt, i cu rudele. Rudele trebu-
iesc t, inute la distant, ă, chiar când sunt drăgut, e ca Stelut, a.
De altfel, de când mi-am luat majoratul, parcă n-as, mai
avea nici un fel de rudă. De un an de zile aproape numeni
nu mai s, tie nimic de mine.

Probabil că ai mei mă cred încă s, i azi la Paris. Pentru
ei, Parisul este sfârs, itul lumii. S, i fiindcă mă cred tot la
Paris, mă consideră pierdut. În t, ara ta, însă, văd că-t, i pot, i
pierde urma mai repede ca în străinătate...

Nu m-am oprit nici la Slatina, nici la Pites, ti. Mi-a
fost teamă parcă să dau ochii cu ai mei. Bucuria lor n-ar
fi t, inut decât o clipă — clipa revederii. În schimb, însă,
explicat, iunile reîntoarcerii mele i-ar fi întristat pentru
totdeauna. În mine ei nu se văd decât tot pe ei... Or, dacă
ei sunt mult, umit, i de cum sunt, de ce să nu-i las să creadă
că tot as, a sunt s, i eu? N-am vrut, deci, să-i îns, tiint, ez de pe
acum. Poate că mai târziu voi avea prilejul să-i fac să se
bucure mai cu folos s, i pentru mai multă vreme.

Cineva, totus, i, cred că s-ar fi bucurat cu adevărat —
Kety. Bucuriile adevărate, însă, trebuiesc trăite în doi. Dar
bucuriile gemene nu trăiesc nici ele la înfinit. Cu timpul,
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Kety s, i-ar fi dat seama singură că n-a avut nici un motiv
să se bucure de întoarcerea mea. S, i eu nu vreau să îns, el pe
nimeni... Dacă cineva se mai gândes, te cumva s, i la mine,
atât mai bine. Mie îmi face plăcere să s, tiu că mai exist s, i în
altă parte decât în mine însumi. Treaba lor dacă le place să
mă creadă altul decât cel care sunt. Deocamdată, însă, aici
în t, ară nu sunt decât ce-am fost s, i la Paris. Nu sunt nimic...
Nu s, tiu cât timp voi continua încă să fiu as, a. Dar când voi
fi cu adevărat cineva, am să mă grăbesc eu însumi să le
aduc la cunos, tint, ă acest fericit eveniment. Până atunci,
voi continua să fac pe Johann Orth. {{*}} S, i totus, i, cineva
m-a recunoscut. Cine? Nu s, tiu bine... N-as, putea spune
încă cine anume. Nu e un prieten propriu-zis. E cineva pe
care nu l-am cunoscut decât întâmplător la Paris. Nu l-am
văzut s, i nu i-am vorbit decât o singură dată. Se pare însă
că, până azi, pe mine nu m-a cunoscut nimeni dintre cei
cu care am vorbit mai mult.

Dacă s, tiam că are să fie as, a, n-as, mai fi vorbit poate cu
nimeni, nimic... S, i când mă gândesc că „la-nceput a fost
cuvântul!”... Minciuni!...

Pune, Doamne, straje gurii mele măcar de azi înainte...
Aproape nu-mi vine să cred. E poate singura întâm-

plare din viat, a mea care merită să fie povestită exact, as, a
cum a fost. Pe celelalte le-am mai literalizat eu... Asta,
însă, nu însemnă că n-au fost s, i ele tot atât de adevărate.
Povestirile, însă, sunt ca medicamentele. Nu te vindecă
decât dacă sunt adevărate. Numai că pe cele prea amare
le înghit, i cu put, ină apă zaharată. Zahărul este un aliment
inofensiv. Nu alterează nici medicamentele, nici poves-
tirile... Începusem să cred că pentru boala mea nu există
nici un fel de medicamente. Ba, la un moment dat, eram
sigur că voi muri s, i eu tot ca Lizica, fără să fi avut timp să
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trăiesc cu adevărat.
Noroc, însă, că într-o bună zi, în cafeneaua „Kübler” îs, i

face aparit, ia un client nou. De altfel, mai toate cefenelele
vechi trăiesc numai grat, ie client, ilor noi. Cu atât mai mult,
deci, cafeneaua lui papa Kübler, unde, vechi sau noi, tot, i
client, ii trebuie să fie cineva.

De data asta, însă, noul client nu pare a fi nici intelec-
tual, nici gazetar. Des, i schimbă în treacăt câteva saluturi
s, i cu unii s, i cu alt, ii, nu se opres, te totus, i la nici una din
mesele lor. Probabil caută pe altcineva.

Pe cine, însă?... Nu cumva mă caută chiar pe mine? De
ce se îndreaptă grăbit cu mâna întinsă spre mine de cum
m-a zărit? Parcă m-ar cunoas, te de când lumea... S, i eu nu-l
văzusem decât o singură dată până atunci...

— Bine că te văd... Am tocmai ceva pentru tine... Să
s, tii, însă, că nu e aici la Bucures, ti... Trebuie să mergi cu
mine la Constant, a, în Dobrogea.

Intimitatea cu care-mi vorbes, te mă zăpăces, te. Graba
cu care îmi face această propunere neas, teptată nu-mi dă
răgaz nici măcar să-i strâng bine mâna.

— Cred că es, ti liber... Nu?... Mâine dimineat, ă plecăm
la Constant, a.

Nu-t, i fie teamă, că n-ai să regret, i... Ai, te rog, încredere
în mine.

Eu nu îndrăznesc să-l întreb decât atât:
— La Constant, a?... De ce tocmai la Constant, a?
— Fiindcă deocamdată n-am decât acolo un post liber

pentru tine...
Cred c-o să-t, i convină... Nu e cine s, tie ce mare lu-

cru... Dar totus, i, e ceva... Secretarul contenciosului la
Administrat, ia Domeniilor Statului din Dobrogea.
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Când aud ce fel de post mi se oferă, îngălbenesc.
— Vă mult, umesc. Numai că eu... Nu s, tiu dacă s, tit, i...

Nu mi-am trecut încă toate examenele.
— Nu face nimic... Ce, crezi că avocatul nostru de-

acolo are licent, a completă?... As, ... De unde!... E un fel de
avocat d-ăia de Târgovis, te... De altfel, nu-t, i fie teamă, că
nu te pun să pledezi... O să îngrijes, ti numai de dosare...
S, i, bineînt, eles, ai să faci s, i concepte pentru birou...

Pe măsură ce binefăcătorul meu continuă să-mi ex-
plice rolul pe care aveam să-l joc la Constant, a, simt cum
din galben mă schimb în verde.

— Da, da... Înt, eleg... Vă mult, umesc... Dar, vedet, i... Eu
nici măcar de atâta lucru nu cred să fiu bun... Eu, în liceu,
am fost... cum să vă spun... corigent la limba română.

— Cu atât mai bine... Eu n-am nevoie de premiant, i
întâi... Ăs, tia sunt prea pretent, ios, i. S, i-afară de asta, nu
sunt buni de nimic... Toată ziua nu fac decât să strâmbe
din nas... Nu le place Constant, a...Auzi, că Dobrogea e
provincie de periferie... Nu pot trăi decât la Bucures, ti... la
centru...

Câteva minute rămân cu ochii pironit, i pe marmora
mesei pătată de cafea turcească. Răspunsul îl aveam gata...
Numai că mi-era teamă să-i dau drumul chiar în clipa
aceea... Mi-adusesem aminte că într-o vreme mă hotărâ-
sem să plec în Sahara. S, i doar de Sahara nu mă simt, eam
legat cu nimic... Dobrogea, cel put, in, e tot pământ româ-
nesc.

De ce, dar, n-as, încerca s, i eu să-mi cunosc t, ara în-
treagă, de la un cap la altul? Pe la Vârciorova, e drept,
trecusem de atâtea ori... La Constant, a, însă, nu fusesem
niciodată.

El însă continua să-mi vorbească:
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— Eh! Ce zici?... Mergi cu mine? Parcă spuneai odată
că-t, i place marea... S, i mie îmi place... Marea s, i corăbiile...
Corăbiile cu tot felul de mărfuri s, i de oameni... Oameni s, i
mai ales femei!... S, i încă ce femei!...

Femei venite de pe unde nici nu gândes, ti... Femei pe
care le pot, i avea chiar fără să le cunos, ti... Femei fără nume,
fără domiciliu, fără suflet, fără amintiri... În clipa aceea, o
femeie cochetă apare fantomatic în us, a cafenelei.

E una din acele femei cu care intelectualii s, i gazetarii
stau de vorbă cu plăcere nopt, i întregi. Eu, însă, n-o cunosc
personal.

N-am vrut s-o cunosc niciodată. Nu s, tiu de ce, dar
nu-mi place.

Ba, ceva mai mult, o urăsc chiar. De câte ori o văd în
cafenea, închid ochii de teamă. Mi-e teamă de mine însă,
nu de ea. Dacă as, cunoas, te-o, as, omorî-o poate. Femeia
asta seamănă s, i cu Margareta, s, i cu Stelut, a, s, i cu Kety...
Seamănă parcă chiar s, i cu Lizica...

Seamănă cu toate femeile pe care le-am iubit eu... Aparit, ia
ei mă face să tresar. Ea îmi recapitulează parcă întreaga
poveste a viet, ii mele de până acum.

Povestea asta, însă, a durat prea mult. E drept că mai
toate poves, tile adevărate sunt lungi... lungi de parcă nu se
mai sfârs, esc. Cu cât povestea e mai lungă, cu atât copilul
adoarme mai repede. Dar eu nu mai sunt copil... Dovadă
că povestea viet, ii mele a-nceput să mă plictisească până
chiar s, i pe mine. Trebuie s-o sfârs, esc dar cât mai curând.
Dacă se poate, chiar în momentul acesta... Dar cum?...

Omul care-mi vrea binele îmi surprinde nelinis, tea, dar
nu-mi ghices, te s, i intent, iile.

Probabil s-as, teaptă să-l refuz. Îs, i închipuie că femeia
care mă făcuse să tresar nu poate fi decât o nouă prietenă
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a mea — poate chiar femeia care mă împiedică că plec
din Bucures, ti. Mă crede, cu alte cuvine, acelas, i căt, elus, , cu
zgardă ca la Paris. Nu bănuies, te că de la moartea Lizichii
port numai gulere scrobite s, i cravate pe care mi le înnod
singur... S, i omul care mă recunoscuse începe deodată să
mă privească oarecum jenat, ca s, i cum s-ar fi adresat din
gres, eală altuia, nu mie...

La fel însă îl privesc s, i eu pe el. Privirile noastre se
încrucis, ează ca nis, te faruri marine, care ne orbesc s, i pe
unul, s, i pe altul. Aproape nu ne mai vedem deloc. Nedume-
rirea mea, însă, este cu atât mai mare, cu cât omul acesta
nu-mi pare a fi ca tot, i oamenii. Nu există parcă decât în
imaginat, ia mea. S, i totus, i, e singurul om de care avem ne-
voie cu adevărat în viat, ă... E omul care ne ajută să sfârs, im
convenabil povestirile cu subiect mediocru. {{*}} Iar am
rămas singur. Omul care îmi vrea binele a plecat, după ce
mi-a dat întâlnire pentru a doua zi dimineat, a în Gara de
Nord, iar femeia fantomatică s-a as, ezat la o masă alături
de mine. As, fi preferat să plece ea s, i să rămâie el. Închid
ochii, să n-o mai văd nici pe ea. Nu vreau să mai văd pe
nimeni. Vreau să mă văd numai pe mine singur. Dar nu
pe cel de până acum. De acela sunt sătul. Vreau să mă văd
altfel, as, a cum as, vrea să fiu cu adevărat, as, a cum mi-ar
plăcea să-mi apar mie însumi din întuneric... S, i ce mare
încep, parcă, să mă deslus, esc în întuneric!...

Ce bine-ar fi să rămân as, a toată viat, a!... Întunericul dă
oamenilor proport, ii de gigant, i. Întunericul din jurul meu,
însă, nu t, ine decât o clipă... Undeva departe, probabil spre
răsărit, se crapă parcă de ziuă...

E ziua nas, terii mele adevărate... S, i primul strop de
lumină proaspătă pătrunde în mine, odată cu ecoul unei
chemări de departe, pe care o aud întâia oară:
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— Sosesc corăbiile... Vino, să le vedem cum intră în
port!...

Cine mă cheamă însă?...
Omul care îmi vrea binele sau femeile care îmi vor

răul?...
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